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  RESUMO 

O projeto consiste na execução de um mecanismo pantográfico com regulagem 

de altura para poder equalizar com a cama do paciente e também regulagem de 

inclinação possibilitando um formato próximo de uma cadeira auxiliando tanto o 

paciente quanto o enfermeiro dessa maneira melhorando o transporte de sua cama 

para outros lugares.  

Foram entrevistados funcionários da área da saúde da Universidade Santa 

Cecília, onde eles expuseram suas dificuldades diárias. A entrevista realizada conteve 

algumas perguntas relacionadas ao estado de saúde do profissional e o desconforto 

do enfermo.  

Outros dados obtidos para realizar a pesquisa foram, retirados do artigo feito 

por, Rossi, Rocha, Alexandre 2001 levantados pelos estudantes da USP, Universidade 

Paulista, no qual diz que em 249 casos de transferência de paciente, 38,6% são da 

cama para a cadeira de rodas e vice-versa. 36,9% são da cama para a maca e vice-

versa, e 15,3% são da maca para a maca. Sendo os outros 9,2% de outros casos 

diversos. Com base nesses dados pode se observar que o projeto terá a capacidade 

de atender 90,8% dos casos encontrados. 

INTRODUÇÃO 

O projeto visa oferecer uma solução de mobilidade para pacientes acamados 

tendo em vista os problemas por eles encontrados no cotidiano hospitalar e domiciliar.  

As macas tradicionais utilizadas nos hospitais não atendem de forma 

satisfatória todas as necessidades dos pacientes, apenas alguns casos específicos, 

sendo desconfortável tanto para o paciente como para o seu cuidador e podendo 

ocasionar lesões durante a ação.  

Após discussões com o Professor de fisioterapia da Universidade Santa Cecilia, 

foi constatado que os problemas apresentados são de convivência diária e conhecidos 

por grande maioria da sociedade que já tiveram parentes ou amigos acamados, o 

projeto propõe uma melhoria no deslocamento do paciente para fora da cama, 

diminuindo o esforço necessário para realizar o translado do paciente, esse resultado 

pode ser obtido ao possibilitar a regulagem de altura e com a transformação da maca 

em cadeira e vice-versa. 
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma maca pantográfica que 

vira cadeira, para melhor conforto e transferência do paciente. 

METODOLOGIA 

 Para a construção deste projeto são necessárias as medidas do torso, dos 

membros inferiores e do pescoço até o topo da cabeça. Essas medidas foram 

embasadas em estudos publicados anteriormente, (IIDA, Itiro; BUARQUE, Lia – 

Ergonomia Projeto e Produção, 3ª edição revista), que tomam como base 

trabalhadores brasileiros, e são elas: altura dos ombros a partir do assento de 645 

mm; comprimento da nádega até o joelho de 650 mm; largura dos quadris de 358 mm. 

Sendo assim a largura do equipamento irá ser de 700 mm, o comprimento do encosto 

de 600 mm, com assento de 400 mm e suporte para as pernas de 500 mm. Levando 

em consideração as medidas de altura das camas de fisioterapia da Universidade 

Santa Cecilia a altura da maca será variável.  

DESENVOLVIMENTO 

Utilizando a ferramenta Autodesk Fusion 360, foi desenvolvido o projeto inicial 

para execução com base nas especificações definidas pelo profissional da 

Fisioterapia da Universidade, sendo elas a regulagem de altura da maca, sendo que 

a mesma tenha acionamento mecânico e também a regulagem manual do encosto e 

pernas. O projeto terá sua estrutura feita em alumínio 6023-T6 e iremos confeccionar 

o protótipo que utilizará o material que a Universidade tem disponível em sua oficina, 

dessa maneira utilizaremos aço tubular SAE 1020 de seção quadrada 20x20 mm com 

3 mm de parede.  
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Figura 1 - Esboço feito no Autodesk Fusion 360 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Comparando o projeto com as macas tradicionais, a nossa maca teve uma 

melhoria no ajuste de altura sem a necessidade de retirada do paciente e com o 

incremento da regulagem do encosto pelo próprio paciente, gerando maior conforto e 

comodidade ao mesmo. 

A maca foi confeccionada possibilitando um melhor deslocamento do paciente 

da cama para uma cadeira com menos esforço graças ao seu sistema de mudança 

de maca para cadeira, e o seu estofamento foi desenvolvido obedecendo a curvatura 

natural do corpo humano. 
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