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RESUMO  

 

 A úlcera por pressão é um grande problema para pacientes que não possuem 

mobilidade na parte inferior do corpo ou que se encontram em leitos de hospitais por 

um longo período, pois esta falta de mobilidade ocasiona uma pressão constante em 

determinada área. Visando este problema, a tecnologia, com o intuito de auxiliar, vem 

desenvolvendo diferentes métodos para prevenção, já que dados apontam que ao 

chegar a níveis elevados a recuperação é complicada podendo não ser conquistada 

e causando a morte em alguns casos. O objetivo deste projeto foi realizar um assento 

que impedisse de atingir níveis graves ou até mesmo a possuir tal doença. Foi então 

avaliado o projeto mecânico desenvolvido anteriormente e realizado os ajustes 

necessários. Partindo desta forma para o desenvolvimento do hardware e software 

que atendessem as demandas do projeto. Para controlar o assento, foi desenvolvido 

um aplicativo facilitando realizar a movimentação em grau almejado, enviando as 

informações por bluetooth. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As úlceras por pressão são lesões provocadas na pele e nos tecidos subjacentes 

causadas pela compressão prolongada do tecido entre uma proeminência óssea e 

uma superfície. Ao permanecer por muito tempo numa mesma posição, o apoio de 

sustentação causa uma pressão local, ocasionando a obstrução do fluxo sanguíneo 

responsável por nutrir e oxigenar o tecido (COSTA, 2003).  

Segundo Goulart et al (2008), "95% das úlceras por pressão se desenvolvem sobre 

proeminências ósseas na metade inferior do corpo, em regiões sacrais, tuberosidades 

isquiáticas, calcâneo e trocânter maior do fêmur, pois nessas áreas concentram o 

maior peso corporal, consequentemente há um aumento da pressão em relação à 

superfície." Este trabalho tem como foco a prevenção de úlceras por pressão em 

usuários de cadeira de rodas, "25% a 85% dos pacientes com paraplegias crurais 

desenvolverão alguma úlcera por pressão em algum momento de suas vidas"(WADA; 

TEIXEIRA; FERREIRA, 2010), portanto, a região de estudo será a isquiática.  

 

1.1. Fatores para o desenvolvimento de úlcera por pressão 

 

Os fatores que ocasionam o desenvolvimento das úlceras por pressão são 

definidos em primários e secundários. Dentre os fatores primários está a pressão, 

quando a pressão ultrapassa a pressão capilar regular ocorre uma isquemia no local. 

Segundo Delisa e Gans (2002), “os tecidos podem tolerar pressões cíclicas muito mais 

altas que pressões constantes. Se a pressão for aliviada intermitentemente a cada 3 

a 5 minutos, pressões mais altas podem ser toleradas”, portanto para conseguir o 

alívio da pressão é necessário a mudança da postura frequentemente.  

Outro fator primário é o cisalhamento, que também é uma pressão, mas é gerada 

quando o paciente é movido ou reposicionado. Quando esse reposicionamento é 

realizado, a pele permanece aderida a superfície enquanto o restante do corpo se 

movimenta, causando uma torção nos vasos sanguíneos e a descontinuação do fluxo 

de sangue para a pele do tecido subcutâneo, como mostrado na figura 3.  

O último fator de risco primário é a fricção que ocorre quando a pele se desloca 

contra uma superfície de apoio. A fricção provoca danos a camada superficial do 

tecido, retirando a camada de células epiteliais. Sempre que o cisalhamento acontece 

também ocorre a fricção. 
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Os fatores secundários podem ser caracterizados como intrínsecos e extrínsecos. 

Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados com o estado físico do paciente e os 

fatores extrínsecos são independentes do paciente e estão associados ao mecanismo 

da lesão. Entre os fatores intrínsecos e extrínsecos estão: mobilidade, nutrição, idade, 

umidade, fumo, temperatura elevada, estado cognitivo e lesão medular (GOULART et 

al, 2008). 

1.2. Prevenção de úlceras por pressão 

 

Segundo ROCHA, MIRANDA e ANDRADE (2006) a adoção de medidas para 

prevenção de úlceras por pressão reduz o risco de desenvolvimento em 25 a 50%. A 

prevenção da úlcera por pressão é mais importante que seu tratamento, uma vez que, 

é mais eficaz e tem o custo reduzido. 

A incidência da úlcera por pressão é associada a falta de atenção ou aos cuidados 

inadequados que os profissionais de saúde dão a essa doença, principalmente a 

pacientes hospitalizados. Os pacientes acamados e os usuários de cadeiras de rodas 

são os mais predispostos a desenvolver úlceras por pressão, por isso, precisam de 

uma atenção e cuidados maiores. (GOULART et al, 2008).  

  "O panorama actual preocupante no que concerne às úlceras de pressão só 

poderá ser alterado se houver um maior investimento nas medidas de prevenção e no 

tratamento precoce"(ROCHA, MIRANDA; ANDRADE, 2006). 

 

2. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Desenvolver um hardware que atendesse as necessidades do software que 

seria implementada no assento já existente utilizando encoder. 

3.2. Objetivos específicos 

 Avaliação da parte mecânica existente. 

 Adaptação para os encoders. 

 Desenvolvimento da placa de controle dos motores. 

 Calibração para possibilitar a movimentação por ângulos. 

 Desenvolver aplicativo para movimentação. 
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3. METODOLOGA  

 

3.1. Baropodômetro 

 

O objetivo final do projeto é conseguir causar o alívio de pressão e para avaliar 

os resultados é preciso comparar as pressões em diferentes posições, para mensurar 

essa pressão foi utilizado um baropodômetro. 

Para avaliar essa pressão nos pés é utilizado o baropodômetro uma plataforma 

composta por sensores de pressão que captam esses dados e são passados para o 

computador onde é gerado uma imagem completa da pisada representando a 

variação de pressão através de cores.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1. Estrutura mecânica 

 

O assento foi desenvolvido por Ferrus (2012), o qual permite a inclinação da 

superfície de sustentação com uma pessoa de até 100 Kg, foi construído com 

dimensões para que se encaixe em uma cadeira de rodas, sendo constituído de uma 

plataforma superior e outra inferior, ambas com 350x350x25 mm. 

O assento possui um pivô central que permite o movimento de ambos os lados, 

cada lado contém um eixo com um sistema de articulação para realizar sua 

movimentação. Esse eixo ligado ao sistema de articulação é acoplado, junto ao 

encoder, ao eixo de cada motor redutor de corrente contínua com 100 W de potência, 

assim o encoder tem seus pulsos de acordo com a rotação do motor. Cada motor 

possui dois sensores fim de curso para determinar o percurso de trabalho e auxiliar 

no controle de posicionamento.  

 

4.2. Eletrônica  

 

 A eletrônica deste projeto constitui-se de três placas, sendo uma principal 

responsável pelo controle, uma placa com o circuito integrado L298n e outra de 

optoacopladores, isolando as outras duas placas retirando o ruído provocado pelos 

motores.  
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A escolha do modelo do microcontrolador foi selecionado de acordo com 

algumas necessidades do projeto, eram necessárias entradas capazes de efetuar a 

leitura de sinal de encoder, pelo menos quatro saídas PWM e possuir comunicação 

SPI, com isso foi escolhido o PIC18F4431 que atende a todas essas requisições. 

Houve a necessidade da utilização de dois microcontroladores, pois cada um possui 

uma única entrada para leitura de dados do encoder e neste projeto será utilizado dois 

encoders. 

O SPI será utilizado para a comunicação dos PICs já que serão utilizados dois, 

sendo um o Master(mestre) e o outro o Slave (escravo), o PWM parte da largura do 

pulso de uma onda quadrada para controlar a potência ou velocidade.  

 

4.3. Programação 

 

Ao iniciar o microcontrolador, todas as configurações iniciais são executadas e, 

após isto, o assento efetua um referenciamento para ter a quantidade de pulsos de 

trabalho e poder realizar o controle de posicionamento. Este referenciamento é feito 

elevando o assento até o fim de curso superior e zerando a contagem de pulsos do 

encoder nessa posição, em seguida o assento movimenta-se até o fim de curso 

inferior onde tem seu número máximo de pulsos. 

Após o assento estar referenciado, este movimenta-se até a posição de zero graus 

(0°), mantendo suas plataformas paralelas entre si e ficando plaino, e permanece 

aguardando um novo setpoint (ângulo desejado). Este setpoint que é recebido através 

da porta serial do microcontrolador que, através de um módulo bluetooth, efetua a 

transmissão serial para comunicar-se com outro dispositivo, por exemplo, 

smartphones, tablets e computadores. 

Foi utilizado o protocolo de comunicação SPI para trabalhar dados entre os 

microcontroladores, pois o mestre é responsável por todo o controle do projeto, 

enquanto o escravo tem a função apenas de fazer a leitura de um dos encoders, que 

são dados importantes para o microcontrolador mestre realizar o controle. 

O microntrolador PIC18F4431 possui quatro pares de PWM, destes foram 

utilizadas uma saída PWM de cada par, tendo frequência e ciclo ativo configurados, 

para controlar o sentido de giro e velocidade dos motores e assim ter um melhor 

controle de posicionamento. 
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4.4. Calibração 

 

O encoder possui internamente um disco com inúmeras divisões, neste caso 1024 

divisões, sabendo-se quantas divisões há por revolução é possível calcular facilmente 

o equivalente de cada divisão em ângulo, no entanto este ângulo não representa o 

ângulo real do assento. Para encontrar a relação entre o ângulo e os pulsos do 

encoder foi realizada uma calibração onde primeiramente o assento foi colocado no 

ângulo 0° obtendo 190 mm entre as plataformas para deixa-las paralelas, para então 

ocorrer a movimentação de somente um eixo, sendo medido com uma escala 

graduada a cada 5 mm e criando uma tabela com todas as alturas encontradas que 

seriam utilizadas como catetos no cálculo final. 

Para maior precisão foram realizadas medições e destas obtém-se uma média 

dos pulsos do encoder e do ângulo final. 

Com a tabela dos valores médios foram então utilizados estes valores para 

elaborar os gráficos dos ângulos em função dos pulsos obtendo a fórmula para 

converter pulsos para ângulo. 

E também um gráfico dos pulsos em função do ângulo foi necessário com o 

intuito de usar a fórmula no cálculo de transformação no aplicativo, já que neste a 

lógica seria inversa pois a entrada de dados é ângulo desejado e seria necessário 

fazer a transformação para pulsos e enviar para o microcontrolador os pulsos de cada 

eixo. 

Gráfico 1 – Pulsos x ângulo do eixo Y. 

 

Fonte: Autores,2016. 

5. RESULTADOS  
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O baropodômetro possui dimensões superiores a plataforma do assento, portanto 

foi necessário confeccionar uma base de madeira para adapta-lo aos testes. A base 

de madeira foi fixada ao assento através de parafusos e assim sendo capaz de dar 

suporte ao baropodômetro.  

As medições foram realizadas com a inclinação do assento para o lado direto, 

esquerdo e para trás, em dois ângulos diferentes. Não foram feitas medições com 

inclinação para frente, pois uma pessoa com mobilidade reduzida não tem total 

controle do corpo, portanto poderia ocasionar a queda da pessoa do assento. Os 

testes foram feitos com um indivíduo saudável, posicionado sentado no assento com 

os joelhos a 90°.   

 

Figura 8 - Teste do projeto. 

Fonte: Autores, 2016 

Primeiramente foi realizada a medição em 0° para poder analisar a variação da 

pressão de acordo com a inclinação, após isso o assento foi inclinado 3° para a direita 

em que se pode observar uma mudança na pressão, aumentando a pressão do lado 

direito e aliviando do lado esquerdo.  

Em seguida foi ajustado para 6° para direita, com isso pode-se observar um 

aumento de pressão do lado direita e também do lado esquerda. A mesma sequência 

de medição foi repetida para o lado esquerdo, em que os resultados obtidos foram os 

mesmos, porém obtendo o alivio de pressão do lado direito.  
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Figura 10 - Teste na angulação de 6° a esquerda. 

Fonte: Autores, 2016. 

Estes mesmos ângulos foram testados inclinando o assento para trás, deste modo 

a pressão se manteve distribuída igualmente para ambos os lados, no entanto entre 

os dois graus escolhidos para teste, a maior inclinação causou um aumento de 

pressão que também se manteve distribuída igualmente entre os dois lados. 

No software Biomech® utilizado para os testes podia se obter a pressão dos 

dois lados, desta forma para melhor compreensão dos resultados foi elaborada uma 

tabela com a variação de pressão para cada ângulo.  

Tabela 1 - Resultados das medições. 

Graus Esquerda Direita 

0° 3,7 Kgf/cm² 3,7 Kgf/cm² 

3° para esquerda 2,7 Kgf/cm² 0,3 Kgf/cm² 

6° para esquerda 2,9 Kgf/cm² 0,6 Kgf/cm² 

3° para direita 0,9 Kgf/cm² 2,3 Kgf/cm² 

6° para direita 0,3 Kgf/cm² 3,1 Kgf/cm² 

3° para trás 1,9 Kgf/cm² 1,9 Kgf/cm² 

6° para trás 2,7 Kgf/cm² 2,7 Kgf/cm² 

Fonte :  ,2016(Elaboração Própria). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta do trabalho era a realização do hardware e software para a 

movimentação de um assento com o intuito de prevenção de ulceras por pressão 

partindo da ideia de alivio de pressão para um paciente que se encontra em um longo 

período de tempo sem movimentação ou mobilidade comprometida. 
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Para este fim foi então realizado testes das programações e das placas 

confeccionadas para a certeza de pleno funcionamento foi desenvolvido também um 

aplicativo para controle do assento para que com ele fosse obtido o ângulo escolhido 

no aplicativo, por meio da comunicação serial.  

Os resultados obtidos foram plenamente satisfatórios, pois o projeto tinha como 

objetivo de atingir o alivio de pressão e através de testes foi possível constatar que 

este foi alcançado. Por meio dos resultados é possível observar que uma maior 

inclinação não representa necessariamente um maior alivio de pressão, de acordo 

com os testes uma inclinação de 3° obteve um maior alivio que uma inclinação de 6°, 

além de ser mais cômodo ao usuário. Uma pessoa saudável inconscientemente 

compensa seu peso de acordo com a inclinação da superfície pelo qual está sendo 

sustentado, nos testes o indivíduo manteve seu corpo seguindo a inclinação, não 

compensando seu peso, porém, uma alternativa para obter resultados mais precisos 

seria realizar testes com verdadeiros usuários de cadeira de rodas. 

 

7. FONTES CONSULTADAS  

 

 

BIGNELL, James W.; DONOVAN, Robert. Eletrônica digital. 5. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. 

 

COLOPLAST. Úlceras por pessão. Disponivel em: < 

http://www.coloplast.com.br/Global/Brasil/Wound/CPWSC_Guia_PU_A5_d7.pdf 

>. Acesso em: 21 jun.2016.  

 

COSTA, Idevânia Geraldina. Incidência de úlcera de pressão e fatores de risco 

relacionados em pacientes de um centro de terapia intensiva. 2003. Tese de 

Doutorado. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 

 

DELISA, Joel A.; GANS, Bruce M. Tratado de Medicina de Reabilitação: princípios e 

práticas. 3ª ed. Barueri, Manole, 2002. 

 



10 

DIMOM JUNIOR, Theodore. Anatomia do corpo em movimento: ossos, músculos e 

articulações. 2. ed. Barueri: Manole, 2010. 

 

FERRUS, André Filho: Desenvolvimento de um dispositivo para a prevenção de úlcera 

por pressão em cadeirantes. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica). 

Universidade de Mogi das cruzes, São Paulo, 2012. 

 

GOULART FM, FERREIRA JÁ, SANTOS KAA, MORAIS VM, FILHO GAF. Prevenção 

de úlceras por pressão em pacientes acamados: uma revisão da literatura. Revista 

Objetiva. 2008. 

 

HELD, Gilbert. Comunicação de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

 

MACHADO, M. C. Úlceras por pressão: teste de técnicas para mudança da pressão 

de interface. Dissertação de Mestrado em engenharia biomédica. Universidade de 

Mogi das Cruzes, 2006. 

 

PAZOS, Fernando. Automação de sistemas e robótica. Rio de Janeiro: Axcel Books, 

2002. 

 

ROCHA, J. A.; MIRANDA, M. J.; ANDRADE, M. J. Abordagem Terapêutica das 

Úlceras de Pressão: Intervenções Baseadas na Evidência Acta Med Port, 2006 

 

SOUZA, David José de. Desbravando o PIC: Ampliando e atualizando para 

PIC16F628A. 12. ed. São Paulo: Érica, 2011. 

 

SOUZA, David José de; LAVINIA, Nicolás César. Conectando o PIC: Recursos 

Avançados. São Paulo: Érica, 2003. 

 

WADA A, TEIXEIRA Neto N, FERREIRA MC. Úlceras por pressão. Rev Med (São 

Paulo). 2010. 

 


