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Resumo: Este trabalho descreve as pesquisas e análises realizadas 

envolvendo as áreas de fisioterapia, engenharia mecânica e eletrônica; visando 

desenvolver um equipamento ajustável e de desempenho diferenciado para auxiliar 

a recuperação da marcha humana. Graças à atual evolução tecnológica, na área de 

aquisição e processamento de dados, foi possível no sistema em construção a 

incorporação e o emprego de sensores para a medição da descarga ponderal de 

cada dimidio corporal. Essa informação auxilia o paciente a obter melhor percepção 

corporal e, por consequência, um melhor controle postural durante a utilização do 

equipamento. Visando a sua utilização mais eficaz, os critérios para o 

dimensionamento de todo o sistema, equipamento e instrumentação, foram obtidos 

através de observações in loco e a partir de projetos similares, mas de desempenho 

restrito, existentes de forma que o equipamento vise favorecer uma relação com a 

postura adequada visando o melhor rendimento energético para a reabilitação da 

marcha em pacientes com algum tipo de restrição de movimento. 

 

Objetivo: Desenvolver um modelo de andador articulado, com regulagem de 

altura e largura, associado a um sistema de medição automatizado, baseado em 

uma interface amigável via wireless, capaz de mostrar, via feedback visual, a 

melhoria do controle postural do paciente. O conjunto é capaz de quantificar a 

capacidade do paciente descarregar seu peso corporal sobre cada um dos membros 

inferiores ao longo do treino de ortostismo e marcha no equipamento desenvolvido, 

através de dispositivos eletrônicos. Este esforço será repassado para um celular ou 

tablet através de um aplicativo amigável. Este modelo de andador será utilizado para 

o tratamento fisioterapêutico de pacientes que possuam déficit de controle postural e 

ou diminuição do controle motor de membros inferiores em razão de afecções 

neurológicas, ortopédicas e em pacientes com amputações de membros inferiores 

em fase de protetização.  

 

Introdução: O desenvolvimento tecnológico propiciou o surgimento de novas 

técnicas de confecção de dispositivos voltados para a recuperação de pacientes, 

auxiliando os deficientes na conquista de independência e autonomia. Segundo o 

Relatório Mundial sobre Deficiência, elaborado pela Organização Mundial de Saúde 

em 2011 (ONU, 2011), mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo possuem 

algum tipo de deficiência. Entre 2000 e 2010 houve um aumento de mais de cinco 



milhões de pessoas que declararam possuir algum grau de deficiência motora no 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

Segundo Jordán (2012), a deficiência motora é uma disfunção que afeta a 

motricidade dos indivíduos no que tange à mobilidade, coordenação e fala 

acarretando dificuldades ou incapacidades funcionais referentes a locomoção, 

transferência, higienização, alimentação e vestuário. Com o atual avanço da 

biomecânica, eletrônica e da capacidade de processamento de dados ampliou-se a 

análise mais precisa de movimentos do corpo humano. O avanço da análise e de 

recursos ergonômicos aplicados a novos e melhorados equipamentos de 

recuperação fisioterápicos também tem contribuído para melhorar as condições dos 

pacientes em tratamento. Particularmente, a recuperação funcional da locomoção 

por meio da marcha é uma constante prática em clínicas de fisioterapia, sendo o 

andador um dos recursos para o tratamento. 

 

Metodologia: O andador é um dispositivo auxiliar de marcha que permite 

maior estabilidade para seu usuário. Este dispositivo precisa atender a requisitos 

como ergonomia, maneabilidade, estética e segurança. Consiste basicamente de 

uma estrutura tubular rígida que deve suportar todas as forças descarregadas pelo 

paciente. (MUGUETA, 2011). Para o estudo e desenvolvimento do protótipo foi 

executada análise estrutural, por meio de softwares com base em elementos finitos, 

com a finalidade de quantificar as deformações e respectivas tensões mecânicas 

atuantes na estrutura do andador para efeito de dimensionamento. Dentro do 

quesito de hardware a utilização do modulo segue o exemplo de aplicação utilizando 

uma ponte de Wheatstone formada pelas células de carga. À medida que ocorre a 

deformação na célula a ponte tende a ser desequilibrada, o que por sua vez 

ocasiona uma diferença de potencial. A tensão resultante do desequilíbrio é 

amplificada e discretizada pelo módulo amplificador HX711, sendo tais valores 

discretos transmitidos para um microcontrolador. 

 

Desenvolvimento: Para a construção do protótipo foram empregados 

processos de fabricação como usinagem e soldagem. Foram utilizados meios de 

usinagem para realizar os devidos ajustes das dimensões dos tubos e os 

respectivos furos para os ajustes de altura e largura do dispositivo. Utilizando o 

método de soldagem MAG com arame de 0,8 mm de diâmetro foram soldadas todas 



as respectivas hastes do andador. Para construção do sistema de percepção 

corporal, será utilizado como solado chapas de alumínio com perfil quadrado, onde 

entre elas serão posicionadas células de carga com capacidade de medição de até 

50 Kg, entre as chapas de alumínio serão utilizado um conjunto de duas células de 

carga, sendo assim cada dispositivo terá capacidade de medição de até 100kg. 

Devido a área de contato da célula de carga ser relativamente pequena, será 

utilizado uma camada de EVA fina entre as chapas, fixas através de fitas de velcro 

proporcionando assim maior estabilidade durante o ato de caminhar do paciente. 

 

Resultados Preliminares: Após a finalização da primeira versão, o protótipo 

foi encaminhado ao ambulatório de fisioterapia  de uma universidade particular, onde 

foi avaliado pelos supervisores de estágio de fisioterapia neuromuscular, 

neuropediatra e prótese e órtese. Os referidos fisioterapeutas, alunos e professores 

envolvidos fizeram análise do desempenho do protótipo e algumas alterações de 

melhoria foram levantadas e estão sendo incorporadas. Após as novas modificações 

serem realizadas, o protótipo será entregue ao ambulatório de fisioterapia, para 

efetivo tratamento dos pacientes. Junto a esta nova etapa do processo, o sistema de 

percepção corporal da marcha será empregado para avaliar a necessidade de 

ajustes em termos da capacidade de gerar dados pertinentes à recuperação dos 

pacientes. 
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