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Considerando que pessoas com osteoartrite (OA) nas 
articulações das mãos experimentam dificuldades na exe-
cução de tarefas manuais, foram selecionadas possibilidades 
de adaptações que objetivam auxiliar o desempenho da 
escrita, a manipulação de chaves e a tarefa de abotoar roupas 
(Figuras 1, 2 e 3). 
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A adaptação de canetas é feita com o papel reciclável 
tipo machê (Figura 4). A adaptação de chaves é realizada 
modelando-se gesso, formando um cone que envolve a 
superfície de estabilização da chave (Figura 5). Depois 
da secagem do gesso, pode-se envolver a adaptação com 
algum tecido para dar mais aderência e conforto durante 
o uso. O abotoador de camisas é confeccionado com um 
pedaço de arame de média espessura, modelado em forma 
de trevo (Figura 6), fixado em um rolo de papel machê, 
que é posteriormente envolvido por tecido.

As três adaptações são produzidas em material leve, 
o que auxilia a compensação de fraquezas musculares. 
Esses materiais são texturizados, gerando fricção entre 
a superfície do objeto e a mão, tornando uma preensão 
fraca mais eficiente. O engrossamento dos cabos oferece 
maior área para apoio dos dedos, promovendo estabilidade 

Figura 1 – Indivíduo com OA, executando a tarefa de escrita sem adaptação.

Figura 2 – Indivíduo com OA, executando a tarefa de abrir porta sem adaptação.

Figura 3 – Indivíduo com OA, executando a tarefa de abotoar camisas sem adaptação.
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Essas adaptações contribuem para a melhora da qualidade 
de vida dos indivíduos com OA, facilitando o desempenho de 
tarefas diárias, que serão executadas com maior conservação de 
energia e redução de sintomas, prevenindo deformidades.

Figura 4 – Vista superior da adaptação para a escrita.

Figura 5 – Vista superior da adaptação para chave.

Figura 6 – Vista superior da adaptação para abotoadura.

Figura 7 – Execução da tarefa com uso da adaptação.

Figura 8 – Execução da tarefa com uso da adaptação.

Figura 9 – Execução da tarefa com uso da adaptação.

para a manipulação do objeto, auxiliando na diminuição 
da dificuldade de coordenação, na redução do esforço 
articular e na limitação de movimentos indesejáveis  
(Figuras 7, 8 e 9).
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