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1. RESUMO 

As dificuldades de pacientes lesados modulares requerem constantes 

inovações que possam possibilitar-lhes algumas facilitações, tornando-se necessário 

o emprego de equipamentos auxiliares para executar exercícios físicos, garantindo, 

além da melhora física, maior conforto, postura e estabilidade. Sendo assim, este 

trabalho está sendo realizado com o objetivo de criar um aparelho para execução de 

exercícios físicos em deficientes paraplégicos. O aparelho será estacionário, com o 

formato de uma cadeira de rodas, contendo articulações e base rotatória que 

permitem movimentos de acordo com o exercício, proporcionando facilidade de 

movimentos aos indivíduos paraplégicos, pois poderão ficar sentados durante toda a 

sessão, com maior comodidade e segurança. O estudo, o desenvolvimento do projeto 

e a fabricação do aparelho multifuncional para auxiliar a prática de Pilates e exercícios 

físicos, seguiram padrões de segurança para aplicabilidade, oportunizando o apoio 

funcional, ergonômico e dimensional.  

2. INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica impulsiona o ser humano para superar desafios, 

inclusive aqueles relacionados aos avanços ocorridos na medicina com relação aos 

pacientes com necessidades especiais, por isso, nas últimas décadas, houve um 

aumento significativo na perspectiva de vida de pacientes lesados medulares [1]. 

Para a reabilitação, faz-se necessário o acompanhamento constante de 

profissionais envolvidos nas áreas de educação física ou fisioterapia que utilizem 

tratamentos e técnicas especializadas para reduzir as sequelas e restabelecer as 

funções físicas [2], valorizando as capacidades remanescentes e recuperando, tanto 

quanto possível, as aptidões e habilidades do paciente. Após acompanhar algumas 

sessões de exercícios aplicados em pacientes medulares, o grupo se sentiu motivado 

a utilizar os conhecimentos adquiridos na graduação da engenharia mecânica para 

minimizar tais problemas, surgindo, como proposta de trabalho, projetar e fabricar um 

aparelho multifuncional para execução de exercícios físicos em deficientes 

paraplégicos que atenda aos critérios de ergonomia, viabilizando a utilização em 

academias e clínicas de fisioterapia ou reabilitação. 

O dispositivo tem forma estacionária e possui articulações que permitem 

executar movimentos no tronco de rotação e inclinação lateral e frontal, com uma base 



rotatória que facilita o acesso e permite modos diferentes de atividades físicas. Os 

estudos ergonômicos atribuem ao equipamento condições de desenvolver a função 

de adaptabilidade a que se propõe. 

O trabalho se justificou pela intenção em fabricar um aparelho que possibilite 

tratamentos através de exercícios que maximizem a qualidade de vida do usuário no 

que refere a sua independência funcional, mobilidade, postura, comodidade, 

segurança, através de execução mais adequada dos exercícios e facilitação do 

trabalho dos profissionais. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um equipamento para dar suporte 

aos profissionais das áreas de educação física ou fisioterapia na execução de 

atividades em deficientes paraplégicos. Visa também diminuir o número de 

profissionais envolvidos na movimentação do paciente, proporcionando mobilidade no 

tratamento. Aplica conhecimentos de ergonomia, de dimensionamento de estruturas 

mecânicas e dimensionamento de elementos de máquinas.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada para o desenvolvimento do projeto consiste na 

revisão bibliográfica, aplicações dos conhecimentos em engenharia mecânica e a 

utilização de ferramentas computacionais, tais como o SolidWorks, o SolidWorks 

Simulation e Ftools para a execução de maquetes virtuais (figura 1), análises de 

movimento e ensaio de tensões atuantes, visando a correções para a obtenção de um 

modelo mais adequado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Estudos em uma academia de Pilates foram obtidos parâmetros para se 

estabelecer diretrizes para o projeto, analisando-se as dificuldades que existiam 

durante as realizações dos exercícios.  



Associando os relatos dos profissionais envolvidos, foi elaborado o esboço de 

um dispositivo para melhorar as condições da execução das atividades e um maior 

número de exercícios. Passou-se, então, ao projeto virtual e, finalmente à fabricação 

do aparelho. 

A revisão sobre os materiais a serem utilizados, a soldagem e a geometria, 

tornaram-se essenciais para o desenvolvimento das etapas do projeto e a construção 

do mesmo. 

 

Figura 1 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Os resultados, até o momento, podem ser avaliados com base nas modelagens 

do dispositivo em softwares, sendo que o primeiro protótipo ainda está em construção. 

Estudos motivaram modificações no projeto inicial, promovendo melhorias na 

aplicação do dispositivo. 
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