OS MELHORES EQUIPAMENTOS PARA ADAPTAÇÃO DO SEU CARRO !
POMOS ESCAMOTEÁVEL

ALAVANCA DE FREIO
ACELERADOR MANUAL

INVERSÃO DE
ACELERADOR A ESQUERDA

Alavanca de freio e acelerador manual podem ser montados
tanto do lado esquerdo ou direito, com empunhadura reta
ou 90°, com acelerador a cabo ou haste.

Inversão de pedal do acelerador para
o lado esquerdo escamoteável.

ARO SOB O VOLANTE K4

ACELERADOR KS

O K4 e K5 transferem ao volante o comando do pedal do
acelerador ficando operável manualmente permitindo
orientar a perda parcial ou total da função nas pernas.

KS é o novo acelerador de aro posicionado acima do volante
que permite que os motoristas com mobilidade reduzida dos
membros inferiores possam conduzir de forma autônoma.

Produtos e Serviços

Seja um parceiro

ADAPT AUTO ADAPTAÇÃO VEICULAR

Linha Direção Nacional
Linha Direção Importado
Solicite um Orçamento

Envie um e-mail para
contato@adaptauto.com.br

Praça Leão x., 30 - Vila Formosa
São Paulo - SP - Cep 03359-025

Pomo simples removível e pomo removível de três
pontos podem ser montados do lado esquerdo ou direito.

CENTRAL DE COMANDO ELÉTRICO VOLANTE

Central de comandos elétricos ao volante é usado por
motoristas com déficits de mobilidade dos membros
superiores, que permite o motorista conduzir e manobrar.

contato@adaptauto.com.br

11 2227-0495

www.ad a p t a uto . c o m . br

11 96109-7336
REPRESENTANTE AUTORIZADO
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O USO DA MECANOTERAPIA NO
PROCESSO DE REABILITAÇÃO
DR ADRIANO BORGES AMARAL
INTRODUÇÃO
O uso efetivo de instrumentos mecânicos com fins terapêuticos
ocorreu nos últimos ano do século XIX, por terem apresentado condição
para a realização de exercícios contra uma resistência e meios precisos
para dosificar a resistência que deveria ser imposta ao exercício. Desde
então a mecanoterapia vem evoluindo rapidamente e surgindo novos
aparelhos capazes de atingirem os mais diversos objetivos, bem como
adaptações para que nossos pacientes consigam realizar o exercício
proposto.

DEFINIÇÃO
É o uso de aparelhos mecânicos, durante uma sessão de terapia
com objetivos de aumentar a preparação física (muscular) e o desenvolvimento das qualidades físicas relacionadas com as mais diversas
estruturas musculares.

OBJETIVOS

TIPO DE TRABALHO
Podemos encontrar diversos tipos de trabalho, os quais são identificados predominantemente pelas características do tipo de contração
muscular. Assim podemos caracterizar o trabalho como:

01 – trabalho isométrico
02 – trabalho isotônico
03 – trabalho isocinético
04 – trabalho com máquinas especiais

No treinamento isométrico, a programação do número de repetições

dos exercícios deverá sofrer uma adaptação para programação do
tempo de contração isométrica de cada vez.
No treinamento isotônico, serão usados como material, bolas de
medicinebol, sacos de areia, pesos, etc., a adequação dos princípios
de sobrecarga será muito difícil, pois surgirão possibilidades num dado
momento para elevar-se as cargas. Essas utilizações serão muito válidas
para a melhora da resistência muscular localizada, onde o princípio
da sobrecarga será expresso pelo aumento do número de repetições.
No treinamento isocinético, a indicação do ritmo de execução dos
exercícios pode ser subtraída das diretrizes metodológicas apresentadas, o que irá demonstrar que este é a melhor forma para desenvolvimento de força explosiva.
Há uma necessidade de uma relação entre a especificação das
cargas dos exercícios e o número de repetições dos exercícios. A esse
respeito, BUERLE (1971) formulou esta pirâmide.
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MONTAGEM DE UMA SÉRIE DE TRABALHO
Escolha do Grupo Muscular - Seleção do Exercício - Especificação
das cargas - Programar No. das Repetições - Estabelecer No. de Séries
- Determinar as pausas entre as séries - Indicar o ritmo do Exercício
O uso dos aparelhos mecânicos são importantes aliados no processo de reabilitação física desde que usados corretamente e com
bom senso e nunca devem ser ignorados esquecidos ou abolidos, mas
somente devem ser prescritos com cautelosa avaliação e definição de
metas e objetivos.

Dr Adriano Borges Amaral
Terapeuta Manual
(atua com os mais diversos métodos de terapia manual)
Fisioterapeuta
Professor de Educação Física
Especialista em Fisiologia do Exercício
Mestre em Ciências do Movimento
Professor Universitário
Docente de Cursos de Terapias Manuais
Diretor Clínico da AFA Fisioterapia e Reabilitação
Sua Saúde No Canal (Youtube)
Adrianobamaral.blogspot.com.br (blog)
AdrianoAmaralFisioterapia.com.br (site)
Adriano.amaral28@gmail.com
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A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA E O CORONAVÍRUS PREVENÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS

A Clínica GRHAU – especialista em Reabilita-

ção e Estimulação de bebês, crianças, jovens e
adultos com equipes nas áreas de Fisioterapia,

Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional divulgou

nas redes sociais que estão “pesquisando, lendo
e nos informando sobre o impacto do Coronavírus

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA); Atrofia

Muscular Espinha (AME); Esclerose Múltipla;

Distrofias Musculares; Demais síndromes e

outras condições semelhantes.

• Além disso, a presença destas dificuldades

na criança com deficiência”.

pode agravar os casos:

terapeutas e cuidadores sobre medidas importan-

tilador mecânico; Restrições respiratórias;

os responsáveis pela Clínica.

de aspirações; Histórico de sistema imunológico

“Preparamos este material para orientar pais,

tes de prevenção e cuidados especiais”, divulga

• É importante ressaltar que a criança com

deficiência faz parte do grupo de risco, incluindo:

Paralisia Cerebral; Microcefalia; Síndrome de

Down; Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Traqueostomia; Gastrostomia; Usuário de ven-

Dificuldades de comunicação; Necessidade

fraco; Pneumonia, principalmente de repetição
e outras condições que afetem a saúde como
um todo.

De acordo com a publicação “se você tem

dúvidas sobre seu filho estar ou não no grupo de
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risco, você deve entrar em contato com o médico que o acompanha para saber quais as medidas e os cuidados específicos

em cada caso. As crianças com deficiência podem ter piora
brusca no quadro geral de saúde, com comprometimento em
mobilidade, força e aumento da fadiga”.

Algumas crianças com deficiência nem sempre conseguem

comunicar com clareza como estão se sentindo, o que pode
comprometer o diagnóstico em tempo. É preciso ficar atento
a qualquer mudança no comportamento.

Segundo o Dr Guilherme Olival, Coordenador Médico da

Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, quando o pacien-

te com deficiência contrai o Coronavírus, o corpo direciona
energia para combater a infecção e o quadro neurológico em
geral tende a se agravar.

• O que fazer nestes casos?

Antes de tudo, converse com os médicos e terapeutas que

acompanham a criança para orientações individuais sobre
como cuidar e prevenir o coronavírus. De forma geral, os
tratamentos e as medicações não devem ser abandonados

ou interrompidos, a não ser que tenham indicação médica
para isso. É preciso ficar alerta e redobrar os cuidados e as
ações de prevenção.

• Como prevenir?

Algumas crianças com deficiência costumam levar as mãos

e alguns objetos à boca, é preciso se certificar de que a mão
está constantemente higienizada, assim como os objetos.

Além disso, as crianças com déficits cognitivos nem sempre

conseguirão manter os cuidados com a higiene. A atenção
deve ser redobrada sempre.

• O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para

reduzir o risco, entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete

por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos
de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um
desinfetante para as mãos à base de álcool;

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
- Evitar contato com pessoas doentes;
- Ficar em casa;

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço

de papel e jogar no lixo;

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com

frequência.

• Como é feita a transmissão do Coronavírus?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar

ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:

Gotículas de saliva; Espirro; Tosse; Catarro; Contato pessoal

próximo, como toque ou aperto de mão; Contato com objetos
ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca,
nariz ou olhos.

• Quanto tempo o vírus sobrevive nas superfícies?
Plástico: 5 dias

Papel: 4 a 5 dias
Vidro: 4 dias

Alumínio: 2 a 8 horas

Luvas cirúrgicas: 8 horas
Madeira: 4 dias
Aço: 48 horas

As investigações sobre as formas de transmissão do coro-

navírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de

pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por gotículas

respiratórias ou contato, está ocorrendo. Qualquer pessoa
que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.
• Atenção com o Ibuprofeno

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) informou que

o Ibuprofeno deve ser evitado, pois o composto facilita a
entrada do vírus nas células.

• Quais os principais sintomas do Coronavírus?

Os principais sintomas são febre, cansaço e tosse seca.

Ainda pode ocorrer coriza, dor no corpo, congestão nasal, dor

de garganta e diarreia. Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), uma a cada seis pessoas sentem dificuldade
para respirar.

• O que fazer se os sintomas aparecerem?

Converse com o médico imediatamente e leve ao hospital.
Proteja seu filho e sua família, fique em casa e converse

com os médicos e os terapeutas sobre as melhores maneiras

de passar por este momento crítico e quais as orientações
específicas para seu filho.
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SEMANA INTERNACIONAL DOS CÃES DE
ASSISTÊNCIA OPÇÃO E DIREITO
TEMOS MESMO O QUE COMEMORAR ?
OLIVEIROS BARONE CASTRO

Nesse ano de 2020 “comemoramos” a Semana Internacional dos Cães de Assistência
de 03 a 07 de agosto. Essa semana é mais
conhecida e comemorada nos EUA, onde coincidem no mesmo mês aqui no Brasil, o que
ficou conhecido de maneira equivocada como
“o mês do cachorro louco” que na verdade foi
e ainda é uma campanha para a vacinação em
massa de animais contra a raiva.
Temos também no mesmo mês o dia internacional do gato (08/08) e o dia mundial
do cachorro (26/08). Não que eu entenda ou
acredite que precisamos de um dia específico
para “comemorar” qualquer coisa, porém um
marcador simbólico, por vezes é importante e
nos ajuda enquanto sociedade a refletir sobre
alguns temas em relação aos animais aqui
tratados, com maior profundidade e seriedade.
Em 2011, foi lançado o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem
Limite, através do Decreto nº 7.612 (BRASIL,

2011). Esse decreto, demarcou o compromisso governamental em atender prerrogativas
traçadas na Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo (ONU, 2007), sobre os
direitos das pessoas com deficiência, ratificada inicialmente no Decreto nº 6.949 (BRASIL,
2009), no intuito de minorar a exclusão.
Nesse sentido posso citar os poucos centros de treinamento, apenas para cães guia que
foram construídos, porém nunca receberam
a atenção e verbas devidas no decorrer dos
anos e até o momento, ao contrário, alguns
tem dificuldade em se manter funcionando
adequadamente.
A meu ver, um grande equívoco foi cometido e deve ser corrigido o quanto antes, tanto
no que se referem a se construir centros de
treinamento direcionados apenas para cães
guia, onde se deveria treinar cães para todas
as outras funções, como de apoio emocional,

para PcDs, alerta médico e ouvinte; bem como
a Lei precisa ser modificada em vários aspectos e, principalmente ser ampliada para os
outros cães de assistência terem os mesmos
direitos que tem os cães guia e seus tutores,
ou seja a dupla.
Dessa forma, todos os cães de assistência passariam a ser uma opção de tecnologia
assistiva, já que pela Lei 11.126/2005, essa
abrangência ainda não foi alcançada. Muitas
pessoas e famílias seriam beneficiadas com
isso, trazendo os cães de assistência para o
convívio e reconhecimento social de seus benefícios, trazendo também um enorme avanço
para o Brasil.
Claro que a Lei do cão guia já foi um enorme
avanço e representou um marco na história da
luta por direitos das pessoas com deficiência
em nosso país, porém toda conquista deve
ser mantida e ampliada, não só diante da demanda, mas também frente à solicitação de
um grupo de pessoas da sociedade que clama
por mais direitos que são genuínos !
Em contra partida, sabemos que essa mesma sociedade precisa aprender a conviver e
acolher a todos da mesma forma, sem conceitos inadequados e muito menos com preconceito. Criar estruturas educativas, planejamento de políticas públicas e práticas sociais
realmente inclusivas em todos os níveis, para
que as pessoas possam exercer a cidadania
de forma plena.
Pensei no título desse artigo para falar sobre esses assuntos e suscitar reflexões, chamando a atenção para um número enorme
de pessoas que tem direito a uma tecnologia
assistiva e não estão se quer sendo ouvidas
e, ao contrário, seus direitos adquiridos estão
cada vez mais em risco. No caso dos cães de
assistência, várias pessoas poderiam ser beneficiadas com um deles para exercerem uma
função específica se um conjunto de ações
relativamente simples fossem implantadas,
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fazendo com que a vida dessas pessoas tivesse um ganho significativo
de qualidade por todos os benefícios que um cão de assistência pode
proporcionar, como segue:
1. CÃES DE ASSISTÊNCIA DE APOIO EMOCIONAL
• para pessoas diagnosticadas no espectro do autismo (TEA),
• Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH);
• Transtorno Pós Traumático (TEPT);
• Transtorno do Pânico (SP)
• Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG) e outros transtornos;
• Depressão (pessoas nas fases da depressão)
• Idosos (que apresentam ou não demência do idoso; Alzheimer,
Parkinson, etc), dentre outros.
2. CÃES DE ASSISTÊNCIA PARA PcDs (pessoas com deficiência
e/ou algum tipo de necessidade especial)
• para pessoas com mobilidade reduzida (comprometimento de
membros inferiores e/ou superiores ou ambos, uso de bengala, andador,
próteses, cadeirantes, etc)
3. CÃES DE ASSISTÊNCIA DE ALERTA MÉDICO
• para pessoas que apresentam picos de glicemia (diabetes)
• para pessoas que apresentam episódios convulsivos de alguma
ordem (epilepsia, dentre outos)
4. CÃES DE ASSISTÊNCIA OUVINTES
• para pessoas com comprometimento auditivo, parcial ou total
(baixa audição ou surdos)
5. CÃES GUIA
• (para pessoas com baixa visão e cegas)
Nesse sentido vale lembrar das questões da inclusão que estão
diretamente ligadas a todos os assuntos abordados até aqui.
Assim, cito o artigo de 30 de março de 2020, publicado por Fernando Freitas, segundo a Fundação Dorina Nowill para Cegos, onde diz
que uma sociedade moderna e inclusiva só acontece quando todos
os cidadãos têm os mesmos direitos e oportunidades, citando 7 tipos
de acessibilidade:
1. Acessibilidade atitudinal
Diz respeito ao comportamento das pessoas sem preconceitos,
estereótipos, estigmas e discriminações. Por exemplo: usar o termo
“pessoa com deficiência”, e não “deficiente”; ao falar com uma pessoa
com deficiência, dirigir-se diretamente a ela, e não ao seu acompanhante; não tratar a pessoa com deficiência como “coitadinho”.
2. Acessibilidade arquitetônica
É promover a adequação de espaços e a extinção de barreiras físicas e ambientais dentro de residências, espaços públicos e privados,
edificações e equipamentos urbanos. Exemplos: rampas, elevadores
e banheiros adaptados, calçadas com piso tátil, etc.
3. Acessibilidade metodológica
É também conhecida como acessibilidade pedagógica e diz respeito
à queda de barreiras nas metodologias de ensino. Exemplo: quando
professores realizam trabalhos e atividades com o uso de recursos de

acessibilidade para alunos com deficiência, como textos em braille ou
textos ampliados. É também muito presente em ambientes corporativos, na análise dos postos de trabalho adequados aos profissionais
com deficiência.
4. Acessibilidade instrumental
Visa superar barreiras em utensílios, instrumentos e ferramentas de
estudo dentro das escolas e também em atividades profissionais, de
recreação e lazer. Por exemplo,: quando uma pessoa cega tem acesso
a um software de leitor de tela no computador.
5. Acessibilidade programática
Está relacionada às normas, leis e regimentos que respeitam e atendem as necessidades das pessoas com deficiência, e se necessário,
utilizar adaptações razoáveis para incluir a todos. Um exemplo é a Lei
nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira da Inclusão (LBI), ou a
Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência.
6. Acessibilidade nas comunicações
Diz respeito ao acesso à comunicação interpessoal (como língua
de sinais), comunicação escrita em livros, apostilas, jornais, revistas e
comunicação virtual. Exemplo: a presença de intérprete de Libras e a
audiodescrição de imagens, sejam elas fotografias, filmes, peças de
teatro ou eventos em geral. .
7. Acessibilidade natural
Refere-se à extinção de barreiras da própria natureza. Um cadeirante, por exemplo, terá dificuldades em se locomover em uma vegetação
irregular, ou uma calçada repleta de árvores. Outro bom exemplo de
iniciativa nesse sentido são os projetos que oferecem cadeiras de rodas
anfíbias para que as pessoas possam se locomover pela areia da praia
e tomar um banho de mar.
Então, temos sim que comemorar as conquistas alcançadas, mas
sem nunca pararmos de refletir de e exigir o que nos é de direito.

Alguns artigos fazem parte da pesquisa e dissertação de mestrado
do autor apresentado a PUC-SP, bem como são parte integrante de
palestras, cursos e workshops ministrados pelo autor em universidades, cursos de pós-graduação ministrados em vários estados
dentro e fora do Brasil.

Oliveiros Barone Castro (Lelo) é psicólogo
clínico, mestre pela PUC-SP, tem especializações em: psicologia do esporte, violência
doméstica, em comportamento, na relação humano/animal e em intervenção assistida por
animais. Psicólogo responsável pelo Busca Pet
Preside a Cães de Assistência – Núcleo
Brasileiro de Formação e Treinamento, é responsável técnico no Instituto Meus Olhos tem
4 Patas (MO4P).
Contatos:
e-mail:baronelelo@gmail.com
contato.caesdeassistencia.com.br
Insta: @caesdeassistencia
www.caesdeassistencia.com.br
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ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA!
QUEM É? O QUE FAZ?
MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA
A estomaterapia é uma especialidade exclusiva do enfermeiro. Suas áreas de atuação
são o cuidado de pessoas com estomias,
feridas e incontinência anal e urinária.
Você sabe o que é uma estomia?
Estomia é uma comunicação entre o meio
interno do nosso corpo com o meio externo,
por exemplo há pessoas que necessitam de
estomias respiratórias e se faz necessário a realização de uma traqueostomia, uma abertura
na traqueia, outras demandam estomias de
alimentação, como por exemplo as gastrostomias, essas são realizadas para introdução da
alimentação, outros já precisam de estomias
de eliminação como as estomias intestinais
( ilesostomia, colostomia, por exemplo) e as
estomias urológicas conhecidas como urostomias. São diferentes técnicas possíveis
para sua confecção e a pessoa que tem uma
estomia necessita de cuidados específicos
e orientação para realizar seu autocuidado,
bem como de acompanhamento durante todo
período que estiver estomizada.
No que se refere as feridas o enfermeiro
estomaterapeuta está capacitado para cuidar
com pessoas com feridas de diferentes etiologias, tanto as feridas agudas como as crônicas. Feridas cirúrgicas, traumáticas, queimaduras, úlceras vasculogênicas ( decorrentes
do sistema circulatório), úlceras neuropáticas
( decorrentes do Diabetes e Hanseníase por
exemplo), lesão por pressão, lesão por fricção
dentre outras situações que podem produzir
lesões de pele de outras naturezas e que demandam atenção específica e especializada.
E na área das incontinências o enfermei-

ro estomaterapeuta atua no fortalecimento
do assoalho pélvico, utilizando treinamentos
e técnicas específicas, na capacitação de
pessoas para realização do auto cateterismo
intermitente, realiza estudos urodinâmicos
em conjunto com a equipe de saúde, auxilia
a pessoas as reeducação do hábito intestinal
dentre outras práticas.
A especialidade estomaterapia completa
neste ano (2020), 30 anos de existência no
país, muitas conquentas e espaços já foram
alcançados, mas ainda nem todos conhecem a especialidade, mas já existem vários
serviços especializados em estomaterapia
em algumas instituições de saúde, o número
de especialistas vem aumentando, inclusive
com a prestação de serviços domiciliares em
alguns lugares deste nosso imenso Brasil e
a Associação Brasileira de Estomaterapia:
estomias, feridas e incontinências – Sobest
trabalha arduamente para divulgar a especialidade para todos que precisem desses
cuidados especializados.
Os enfermeiros estomaterapeutas são
preparados em cursos de especialização
acreditados pela Sobest, em consonância
com as diretrizes mundiais preconizadas
pelo Conselho Mundial de Estomaterapia –
WCET. O enfermeiro estomaterapeuta tem
habilidades técnicas , mas também realiza
o acolhimento daqueles que demandam
seu cuidado, gerencia serviços, desenvolve
pesquisas e atua na indústria de produtos
medico hospitalares, realiza consultorias especializadas e atua na formação de novos
especialistas.

Maria Angela Boccara de Paula
é Enfermeira Estomaterapeura. Presidente da Associação
Brasileira de Estomaterapia - www.sobest.org.br. Tem
Doutorado em Enfermagem pela USP – Universidade de
São Paulo, atuando principalmente em estomaterapia e
saúde coletiva, assistência e também ensino e pesquisa.

