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1. RESUMO 

O presente trabalho visa a melhoria de um aparelho de Movimentação 

Passiva Contínua (MPC), que auxiliará o fisioterapeuta a realizar o tratamento em 

pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos nos joelhos. O aparelho de 

MPC ajudará o paciente na recuperação, proporcionado o ganho de amplitude de 

movimento do joelho. Além disso, a ferramenta busca proporcionar ao fisioterapeuta 

conforto e segurança ao realizar as sessões em seus pacientes e acompanhar a 

evolução do tratamento e o desempenho dos mesmos. O aparelho consiste em uma 

estrutura mecânica, como suporte para apoiar a perna do paciente, que irá realizar o 

movimento de extensão e flexão do membro; dispositivo eletrônico de controle, motor 

e sensores; software integrado, que permite o controle do aparelho de MPC, 

parametrizando e gerenciando as sessões fisioterapêuticas, obtendo uma 

documentação de todo o histórico do tratamento. Com esse projeto foi possível 

desenvolver um aparelho de MPC, com baixo custo e com diversas ferramentas, 

possibilitando que o mesmo venha ser mais acessível em relação aos atuais 

aparelhos existentes no mercado. Foi comprovado a eficiência do aparelho, através 

de pesquisas e testes, foi verificado a viabilidade do mesmo. Concluímos que o uso 

do aparelho juntamente com o software integrado, auxilia o fisioterapeuta e realmente 

ocorre a recuperação da amplitude de movimento do joelho do paciente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a tecnologia aplicada à área da saúde tem 

desempenhado um papel fundamental e relevante em busca de benefícios à 

humanidade. Com o avanço tecnológico da engenharia relacionado à medicina, é 

necessário buscar técnicas inovadoras para o desenvolvimento de novos aparelhos, 

visando qualidade e eficiência tecnológica aos tratamentos de pacientes, fazendo com 

que a engenharia desenvolva sua função de forma segura. 

Os benefícios da prática de atividades físicas associada a uma alimentação 

saudável são essenciais para uma boa qualidade de vida. A procura por diversas 

modalidades esportivas tem crescido no mundo, entretanto, a prática incorreta e 

excessiva além de condições físicas desfavoráveis podem ocasionar lesões ao 



organismo. Esses danos acometem diferentes segmentos corporais, particularmente 

as articulações, apresentando maior incidência no joelho (SOUZA; AGUIAR, 2015). 

O uso da técnica denominada MPC, desenvolvida por Dr. Robert Bruce 

Salter, amplamente aplicada na fisioterapia internacional em pacientes pós-

operatórios, permite a reabilitação do ganho de amplitude de movimento dos membros 

do complexo articular do corpo humano. Segundo Salter (1989), estudos clínicos 

mostram que a aplicação da MPC impede a rigidez das articulações e as aderências 

intra-articulares e contraturas extra articulares, promovendo uma recuperação mais 

rápida da função fisiológica. Terapias passivas e ativas, em associação, estimulam a 

cicatrização e regeneração da cartilagem articular, aumentando a nutrição e atividade 

metabólica através da membrana sinovial da cartilagem, melhor resistência à tração 

em tendões e reconstrução de ligamento (SALTER, 1989). 

O uso de aparelho de MPC, em pacientes, auxilia fisioterapeutas a 

realizarem tratamentos pós-operatórios de forma segura, sendo dispensável a 

correção da posição do membro, em questão, a todo o momento. O aparelho de MPC, 

evita movimentos indesejados do membro, e é de grande relevância na recuperação 

do ganho de amplitude de movimentação do joelho (SPERB; ARENHART, 2006). 

O presente projeto propõe a melhoria de um aparelho de MPC, tornando-o 

mais acessível aos profissionais da área de fisioterapia, com melhor qualidade e 

diversas funcionalidades, além de um baixo custo. É proposta a integração de um 

software acoplado ao aparelho de MPC, onde o profissional fisioterapeuta poderá 

parametrizar as sessões, emitir relatórios e gráficos do tratamento e acessar 

informações do histórico do paciente. 

 

3. OBJETIVO 

Desenvolver um aparelho de MPC que permita o estudo de caso de 

pacientes submetidos à processos cirúrgicos no joelho, visando o ganho de amplitude 

de movimento da articulação do mesmo. 

Desenvolver um software integrado ao aparelho, buscando a melhoria da 

utilização dessa técnica de MPC, com a validação do ganho de amplitude de 

movimento da articulação do joelho, em pacientes avaliados. 



Tornar o aparelho de MPC mais acessível em relação à custo, se 

comparado aos aparelhos existentes no mercado, que são de custos elevados, 

dificultando para os profissionais fisioterapeutas a aquisição destes aparelhos nas 

clínicas especializadas. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa tem como base o desenvolvimento de um software associado 

a um aparelho de MPC, a partir da realização de estudo de caso de pacientes que se 

submeteram a procedimentos cirúrgicos nos joelhos. 

As sessões de fisioterapia serão realizadas na Clínica de Fisioterapia do 

Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), em um período de três semanas, com 

cinco sessões semanais de cinquenta minutos de duração cada, totalizando 15 

sessões. O aparelho de MPC, já com as mudanças e o desenvolvimento de um 

sistema operacional propostos será, exclusivamente, utilizado como método de 

suporte na reabilitação do paciente, não tendo associação com outro tipo de 

tratamento, durante a pesquisa. 

O paciente será informado sobre o objetivo do estudo e convidado a 

participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), onde garante a desistência a qualquer momento, não sendo obrigado a 

permanecer na pesquisa, e informando que o tratamento não terá custo nem 

proporcionará algum tipo de vantagem financeira. O estudo e os dados obtidos serão 

utilizados apenas para fins acadêmicos, sendo mantido sigilo total das informações. 

Os critérios de inclusão são: paciente que foi submetido a algum 

procedimento cirúrgico no joelho, o qual necessita realizar tratamento para ganho de 

amplitude de movimento do joelho; aceitar a realização de sessões fisioterapêuticas 

apenas com a técnica de MPC por três semanas sem algum outro tratamento 

adicional; assinar o TCLE. 

Os critérios de exclusão são: pacientes que já iniciaram o tratamento 

fisioterapêutico; pacientes que não aceitarem manter o tratamento somente com a 

MPC por três semanas; pacientes que não assinarem o TCLE. 



As análises e coleta de dados serão realizados durante o tratamento, por 

meio do software desenvolvido juntamente com o dispositivo eletrônico de controle 

integrado ao aparelho de MPC de forma automática. Esse software possui recursos 

de armazenamento de dados e impressão de gráficos e relatórios, referente a 

amplitude de movimento medida em graus. 

Ao final da coleta de dados, será realizada a análise dos resultados obtidos 

com o programa estatístico do próprio software, apresentados graficamente em média 

e desvio padrão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No desenvolvimento aparelho de MPC foi projetada uma estrutura 

mecânica com dispositivos eletrônicos microcontrolados, visando obter a angulação 

necessária que permite o movimento de flexão de extensão do joelho do paciente. A 

estrutura, apresentada na figura 1, foi elaborada de forma a permitir ajustes de acordo 

com o comprimento da perna de cada paciente. 

 

Figura 1 - Aparelho de MPC 
 

Foi desenvolvido um software integrado para controle do aparelho, 

gerenciamento das sessões de fisioterapia e coleta de informações do desempenho 

do paciente em suas sessões realizadas. Ao final das sessões de fisioterapia é 



possível imprimir os resultados melhorando o acompanhamento do paciente. A figura 

2 apresenta a tela inicial do software. 

 

Figura 2 - Interface principal do software 
 

Para controlar a velocidade e a angulação do aparelho de MPC, foi 

desenvolvido um aplicativo para celular smartphone, apresentado na figura 3, que 

permite a alteração das variáveis de velocidade e ângulo, e é possível pausar/iniciar 

o aparelho, durante a execução da sessão, conforme a necessidade do paciente. 

 

Figura 3 - Aplicativo para celular smartphone 



A utilização do aparelho de MPC foi realizada na clínica de fisioterapia da 

UNIFEV em dois pacientes que aceitaram participar da pesquisa. As aplicações foram 

efetuadas diariamente durante três semanas, coletando todos os dados adquiridos em 

cada sessão para a obtenção dos relatórios. 

Durante todo o processo foram realizados diversos testes, tais como: a 

precisão dos comandos e respostas em executar o controle do aparelho; integração 

do software ao coletar os dados e ao parametrizar e se comunicar com o 

microcontrolador; comunicação via bluetooth entre o aparelho de MPC e o aparelho 

celular; disposição de informações no display LCD (Liquid Crystal Display); velocidade 

dos motores e fontes de alimentação; sensores de ângulo; sensor de posição. 

 

6. RESULTADOS 

Os resultados obtidos apresentaram melhorias no ganho de amplitude de 

movimento do joelho dos pacientes. Foi possível mostrar, por meio dos gráficos e 

relatórios, como foi realizado o tratamento. Os candidatos foram identificados como 

paciente A e paciente B. 

 Paciente A: 

O paciente A teve como parametrização dez sessões progressivas. A 

primeira sessão consistiu de cinco séries de dez repetições, com velocidade média de 

50% e ângulo de articulação de movimento (AAM) de 60°. Já na segunda sessão, o 

paciente ultrapassou o AAM previsto pelo software, que era de 60°, e obteve um AAM 

de 90°. A partir da quarta sessão, manteve-se um AAM de 95º constante até o término 

das sessões, obedecendo somente os demais parâmetros progressivos. Por fim, a 

última sessão teve dez series de 15 repetições, com velocidade média de 100% e 

AAM de 95º. 

Os resultados do paciente A, foi um AAM médio de 90° com ganho de 

movimento médio de 31°, com série média de oito e repetição média 13, referente as 

dez sessões realizadas. Os resultados podem ser vistos na figura 4. 



 

Figura 4 - Desempenho do Paciente A 

 

A partir da análise do gráfico, foi concluído que o paciente A teve um ótimo 

resultado: superou o que o sistema tinha pré-estabelecido, com o alcance de um AAM 

de 90º na segunda sessão, e manteve seu desempenho nas demais sessões até ao 

término do tratamento. Segundo relatos do paciente, não houve dor durante as 

sessões, e em todas elas, o procedimento foi tranquilo. 

 Paciente B: 

O paciente B obteve como parametrização dez sessões progressivas. A 

primeira sessão consistiu em cinco series de dez repetições, com velocidade média 

de 50% e articulação de movimento (AAM) de 60°. Na terceira sessão, ultrapassou o 

AAM previsto pelo software, de 70°, e obteve um AAM de 87°. Da quarta à sexta 

sessão obteve uma perca no AAM, aumentando somente entre a sétima e nona. A 

última sessão foi realizada com dez séries de 15 repetições, velocidade média de 

100% e AAM de 75%. 



Os resultados do paciente B indicam um AAM médio de 76° e ganho de 

movimento médio de 8°, com serie média de sete e com repetição média de 12, 

referente às dez sessões realizadas. As informações podem ser vistas na figura 5. 

 

Figura 5 - Desempenho do Paciente B 
 

Por meio da análise do gráfico, observou-se que o paciente B não obteve 

um resultado satisfatório. Teve uma oscilação notável, conforme mostra a figura 5. 

Isso se explica, devido ao fato de que algumas sessões foram realizadas em dias frios, 

que resultaram em muita dor, segundo o paciente. A maior influência, no entanto, foi 

causada pela ausência em algumas sessões, interferindo diretamente no 

desempenho do tratamento, pois uma vez que o procedimento é interrompido, o joelho 

volta a ter sua rigidez e o paciente reclama de dor. Por esse motivo, é importante 

manter constante a sequência correta das sessões. 

É possível verificar por meio dos testes práticos, a facilidade e praticidade 

no manuseio do aparelho de MPC, tendo sucesso no controle do dispositivo e na 

comunicação entre o computador e o celular. 



A tabela 1 apresenta os preços dos materiais utilizados para confecção do 

aparelho de MPC. Há uma visível diferença entre o valor gasto para desenvolver o 

aparelho com os atuais aparelhos de MPC do mercado, cujo preço varia em torno de 

R$ 7.500,00 (SHOPFISIO). O aparelho de MPC desenvolvido no presente trabalho 

possui algumas ferramentas extras de grande relevância, que proporcionam ao 

paciente e ao fisioterapeuta segurança e conforto ao realizar as sessões. 

ESCRIÇÃO DOS MATERIAIS VALOR 

Estrutura mecânica                     600,00  

Motor DC 12V                     200,00  

Shield (IBT-2)                       50,00  

Caixa p/ armazenar de MDF                       30,00  

Fonte de Alimentação 12V                     100,00  

Arduino UNO R3                       40,00  

Display LCD 20x4                       50,00  

Botões Pulsadores                         4,00  

Modulo Bluetooth                       30,00  

Cabo espiral                       15,00  

Jampers (FIOS)                       10,00  

Placa Fenolite                          3,00  

Goniômetro PVC                       10,00  

Potenciômetro 10K                         2,00  

Cabo de Alimentação                       10,00  

Valor Total:                  1.154,00  

Tabela 1 - Lista de materiais e preços 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos com o projeto foi comprovado que é 

possível desenvolver um aparelho de MPC eficiente, com baixo custo e com 

ferramentas adicionais, que resultam na qualidade de tratamento do paciente, cujo 

mesmo, tem total acompanhamento feito durante suas sessões. 

Perspectivas futuras indicam tornar o aparelho totalmente controlado por 

multiplataforma portátil, ou seja, através de celulares e tablets que serão 

sincronizados com base de dados do software quando o paciente chegar para fazer 

sua sessão. De tal forma, o próprio celular do paciente possuirá um aplicativo que se 

integrará com o aparelho de MPC, adicionando outros recursos para proporcionar 

mais conforto, tanto ao paciente quanto ao fisioterapeuta. 
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