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Introducao: Instabilidades posturais comumente enfrentadas por sobreviventes de doenças cerebrovasculares podem resultar em
distribuições assimétricas no suporte de peso entre pés durante tarefas estáticas ou dinâmicas. Assim, palmilhas baropodométricas
capazes de orientar em tempo real seus usuários poderiam ser percebidos como tecnologia diagnóstica, terapêutica ou mesmo assistiva
de suporte à fisioterapia.

Objetivos: Aprender percepções de acadêmicos e potencial usuário da palmilha vestível inovadora, buscando explorar potencialidades e
limitações pela demonstração de um protótipo da palmilha com vistas na elaboração de uma lista de requisitos para o desenvolvimento
tecnológico.

Método: Um fórum para apresentar protótipo reuniu estudantes, professores e pesquisadores nas áreas de interesse (grupo focal não-
convencional). Pela técnica brainstorming, percepções dos participantes foram expressas e esse conteúdo oral transcrito para análise e
geração de dois produtos: um discurso coletivo e uma lista de requisitos para o desenvolvimento. O moderador explorou conteúdos
relativos às palmilhas que possuíam a característica de serem vestíveis com dispositivo de retroalimentação em tempo real com tripla-
função: diagnóstica, profilática/terapêutica (intervenção) e assistiva. Um roteiro semiestruturado guiou toda a discussão que foi transcrita
na íntegra. Um vídeo midiático foi obtido, bem como um relato da experiência da participação de um usuário com hemiparesia presente
para fomentar e enriquecer a discussão. O texto transcrito foi fragmentado em unidades de significado e posteriormente distribuído entre
as categorias de interesse exploradas no discurso coletivo conforme método preconizado por Bardin (CAAE: 79602117.9.3001.5054).

Resultados: Em um discurso predominantemente composto por instruções e comentários levantados pela equipe do projeto, destacou-se
a contribuição do participante, potencial usuário (pessoa com condição de hemiparesia) que manifestou muitas dúvidas em um discurso
predominantemente marcado por potencialidades, mas também indicando algumas limitações principalmente no que se refere ao uso e
funcionamento cotidiano do dispositivo. O discurso promoveu, principalmente orientado pelo esclarecimento às dúvidas postas pelos
acadêmicos e pelo potencial usuário, uma discussão crítica construtiva entre a equipe do projeto, o que resultou em treze considerações a
serem aprimoradas no protótipo e no aplicativo de comando associado ao dispositivo.

Conclusão: Dentre as potencialidades, o conceito, conforto e rápida adaptação foram destaques. Em contraposto erros no sistema durante
apresentação apontaram necessidade de aprimoramentos. Dentre as considerações, foram propostas ideias para aperfeiçoamento do
conforto, higiene e design da palmilha e inclusão de novas funcionalidades e instruções que facilitem o uso aplicativo."
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