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Introdução. A tecnologia assistiva (TA) vem para auxiliar o idoso, com seus dispositivos, representando um instru-
mento de emancipação e independência nas atividades cotidianas e de realização pessoal. Objetivos. Verificar a in-
fluência da tecnologia assistiva no desempenho funcional e na qualidade de vida de idosos com algum déficit funcional. 
Método. Abordagem qualitativa de natureza descritiva com alguns dados quantitativos. Foram sujeitos do estudo 
pessoas com idade de 60 anos ou mais que apresentem algum tipo de déficit físico e funcional, mas que estejam ap-
tos cognitivamente a responder aos instrumentos de coleta, num número total de 35 sujeitos. Os critérios de exclusão 
foram idosos com comprometimentos de memória e cognição e/ou que não tenham déficit físicos e/ou funcionais. Os 
procedimentos para coleta: 1) Entrevista semi estrutura composta por um questionário sociodemográfico e as seguintes 
questões: autopercepção da saúde, participação de alguma atividade social; qual tipo de déficit físico/funcional se sabe 
o que é tecnologia assistiva e se a utiliza e quem prescreveu. 2) Questionário WHOQOL-OLD de Qualidade de Vida. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade do Sagrado Coração, através da Plataforma Brasil com o 
CAAE de n0 44231515.4.0000.5502. Os idosos foram convidados pessoalmente de acordo com o caráter de acessibi-
lidade, por meio de abordagem informal. Foi feito um estudo piloto com amostra de 2 sujeitos para adequação dos ins-
trumentos, bem como da linguagem a ser adotada na entrevista. Após assinarem o TCLE responderam a entrevista e o 
WHOQOL-OLD. A coleta foi feita nos meses de março e abril/16. Os dados foram categorizados e analisados conforme 
análise de conteúdo de Bardin(2009), privilegiando as falas dos sujeitos.Resultados. A maioria tem idade entre 71 a 
76 anos, 50% são analfabetos e casados, com renda de um a um e meio salário mínimo. A deficiência visual (68,57%) 
foi mais citada entrando no grupo de déficits funcionais junto com problemas de audição (8,57%). Quanto aos déficits 
físicos, 48,57% possuem problemas na marcha, 2,86% apresentam pouco equilíbrio, observado na locomoção e trans-
ferências, 2,86% não anda e essa mesma porcentagem apresenta forte tremor nas mãos. Alguns idosos apresentaram 
mais de um déficit físico/funcional associados. 48,57% diz ter boa saúde apesar de ter pelo menos duas patologias, 
sendo as mais freqüentes a hipertensão, doenças coronarianas, a diabetes (25,71%) e osteoporose e osteoartrose 
(20%). 100% não sabe o que é TA e 20% faz uso de andador e cadeira de rodas, porém nenhum teve a indicação de 
Médico, Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional. As poucas indicações citadas foram feitas por outros profissionais 
(Assistente Social, Enfermeiros, Diretor de Asilo, etc), sem avaliação e conhecimento prévio dos males e benefícios 
oferecidos por um dispositivo de auxílio. Em relação aos papéis ocupacionais a maioria participa ativamente da socie-
dade, já que as perdas de um dos sentidos não os impedem de tomar decisões. Não se preocupam com a morte nem a 
temem e consideram-se amados. Não acessam a internet, nem fazem exercícios físicos. Conclusão. Os resultados 
mostram que os idosos pesquisados acreditam ter uma boa qualidade de vida independentemente de suas limitações 
e patologias. TA não exerce influência direta na vida da maioria desses idosos pela falta de conhecimento sobre o que 
seja TA e seus benefícios.
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