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O desvio ulnar (Figura 1) é uma deformidade muito 
comum em adultos com artrite reumatóide (AR). Este se 
deve a uma interação complexa de vários fatores, incluindo 
a estrutura anatômica da mão, que favorece o desvio, bem 
como os padrões funcionais do uso e a influência dos tendões 
flexores durante a preensão. Na mão normal, as falanges 
estão em inclinação ulnar, em relação aos metacarpos. Essa 
inclinação se dá devido aos componentes estruturais que 
favorecem a direção ulnar, como, por exemplo, a forma dos 
ossos, o comprimento dos ligamentos colaterais e a inserção 
dos músculos intrínsecos. Em adição, os tendões flexores 
cruzam as articulações metacarpofalangeanas (MCF) no 
ângulo ulnar. Entretanto, o desvio ulnar não aparece na mão 
não-afetada pela AR, devido aos ligamentos anulares que 
mantêm as articulações. Porém, quando estes ligamentos 
encontram-se enfraquecidos pela sinovite, eles não mais exe-
cutam esta função de manutenção articular. O alinhamento 
anatômico dos tendões flexores contribui para a acentuação 
do desvio ulnar(1).

Todas as atividades funcionais que envolvem flexão das 
articulações MCF, especialmente pinça de força e preensão, 

aumentam as forças desviantes nas articulações MCF(1).
As atividades cotidianas de donas de casa, conforme o 

caso da paciente que recebeu a indicação para a adaptação, 
envolvem, em sua maioria, o desvio ulnar. Usar a faca, 
segurar a panela, abrir potes de conserva, abrir maçanetas 
esféricas, carregar objetos pesados, mexer uma panela e 
segurar copos são exemplos destas atividades(2).

M., sexo feminino, 66 anos, dona de casa, atendida 
pelo Serviço de Terapia Ocupacional do Ambulatório Bias 
Fortes, do complexo Hospital das Clínicas, da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG), apresentou como 
demanda para o setor dificuldades no manuseio e abertura 
de latas (Figura 2). 

Desta maneira, tendo em vista os objetivos da inter-
venção da terapia ocupacional, bem como a abordagem 
da tecnologia de assistência e as orientações de proteção 
articular(2, 3), a terapeuta ocupacional indicou a utilização da 
adaptação (Figuras 3 e 4), com a finalidade de proporcio-
nar vida independente, autonomia, e melhor desempenho 
funcional na tarefa de abrir latas, relevante nas atividades de 
vida diárias (AVD’s) da paciente.

Figura 1 - Acentuado desvio ulnar. Figura 2 - Paciente abrindo a lata sem adaptação. Observa-se acentuado estresse 
nas pequenas articulações da mão, o que impossibilita a abertura da lata.
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Figura 3 - Paciente abrindo a lata com o adaptador. Observa-se um melhor 
posicionamento das articulações, e, conseqüentemente, melhor desempenho 
nessa tarefa.

Figura 4 - Adaptador.
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