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1 RESUMO 

 

As úlceras de pressão são feridas que se formam em indivíduos acamados ou 

com imobilidade, que permanecem por muito tempo sobre o apoio de sustentação, 

atingindo principalmente as áreas de tecido que estão sobre as proeminências 

ósseas. 

Utilitários de cadeiras de rodas tem alta propensão em desenvolver úlcera de 

pressão, principalmente os que não podem se mover de forma independente para 

produzir uma variação de pressão na interface. 

O objetivo é desenvolver um dispositivo mecânico ortostático com acionamento 

eletrônico que promova a alteração na magnitude da pressão e a sua análise para um 

maior deslocamento angular. 

Os resultados obtidos demonstram a possibilidade da mudança da pressão de 

interface pelo reposicionamento do peso corporal sobre a área de apoio. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

As úlceras de pressão ocorrem pela obstrução do fluxo sanguíneo nos vasos 

capilares pelo tempo prolongado que ficam sob compressão na região de apoio ou 

em friccionamento do tecido humano e constituem um problema e um desafio para os 

profissionais de saúde e órgãos complementares. Sua prevenção e controle são de 

suma importância para a diminuição do índice de morbidade e mortalidade, além dos 

custos diretos e indiretos para pacientes e para o sistema de saúde. 

Neste trabalho, focamos no desenvolvimento da cadeira ortostática. Para isto, 

alguns dados devem ser considerados, como o tronco na posição ereta e seu 

deslocamento com inclinação tomando como base o eixo vertical central do indivíduo, 

resultando na alteração do centro de gravidade e do peso corporal sobre o assento 

da cadeira. Desta forma a proposta inicial foi desenvolver um sistema eletromecânico, 

que proporcione a inclinação do peso do usuário sobre o assento de uma cadeira 

usando a almofada da mesma como recurso central. 

O monitoramento dos dados para verificação da diminuição e distribuição da 

pressão de interface, entre o apoio de sustentação da cadeira e do tecido humano, é 
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obtido através de uma placa de sensores com software de aquisição de dados e os 

ângulos de inclinação deste assento, projetados para inclinação frontal com diferença 

de 2 em 2 graus. 

3 OBJETIVO 

 

Desenvolver uma cadeira ortostática com acionamento eletromecânico que 

possibilite a inclinação do assento da cadeira no local de apoio da massa corpórea, 

ocasionando mudanças periódicas na pressão de interface entre as superfícies de 

contato, e análises da variação da pressão de interface, utilizando para as medidas 

de pressão um sistema informatizado de aquisição dos dados. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Projeto Mecânico  

 

Para possibilitar a inclinação do assento de apoio e sustentação de um 

indivíduo com até 100 Kgf de peso na posição sentada. A movimentação deste 

dispositivo no plano frontal é realizada por um motor. Foi projetado e desenhado 

com o software INVENTOR® conforme a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Projeto mecânico da cadeira ortostática. 

Fonte: Própria, 2016. 
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4.2 Mecanismo de levantamento do assento 

 

Sob o assento móvel foi confeccionado um dispositivo de articulação que tem 

como objetivo, sustentar e facilitar o deslocamento da massa corpórea. Esse atua 

diretamente na superfície inferior da estrutura metálica do assento móvel, de modo 

que a inclinação do assento ocorra no plano frontal, funcionando através da rotação 

de um fuso que desloca as articulações do dispositivo mostrado na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo para o levantamento do assento 

Fonte: Própria, 2016. 

 

O material da cadeira provém de uma cadeira convencional de escritório 

assim como o encosto, o apoio para os braços e suporte para os pés feito 

retangulares e uma chapa de alumínio rebitada ao tubo, articulações de 

rolamentos, eixos de aço 1045 e parafusos Allen 6x15 mm, arruelas de pressão de 

6 mm, chapas de alumínio, mancais de deslizamento, fuso roscado, motor, 

acoplamento elástico para fixação do encoder, para a parte superior usou barras 

retangulares, confeccionando uma estrutura de encosto para obter menor flexão 

possível quando em posição estática e para que o atrito seja menor foi 

acrescentado nas articulações rolamentos de esferas, A estrutura de sustentação 

foi confeccionada em chapas soldadas e furadas para sua fixação. Nesta estrutura 

encontram-se fixados o motor CC de 12 V acoplado a um fuso roscado que também 

está acoplada ao encoder. 

O movimento de inclinação do assento móvel foi obtido por um sistema e o 

movimento de inclinação do assento móvel no plano frontal é proporcionado pelo 

fuso roscado. O acionamento do motor (12V) foi projetado um circuito de potência 
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conhecido como ponte H, permitindo a circulação de corrente pelo motor em dois 

sentidos, com isso reverte o sentido de rotação do motor, possibilitando a subida e 

descida do assento conforme figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema elétrico do drive do motor CC e ponte H 

Fonte: Própria, 2016. 

 

A placa de controle e aquisição de dados lê o sinal digital proveniente do 

encoder, e traz a informação identificando o valor da contagem e do sentido de 

rotação (horário e anti-horário), além de mostrar no display de cristal líquido LCD 

o ângulo do assento móvel da cadeira e, por fim, comanda a ponte H. O software 

para o controle foi utilizado o software Proteus mostrado na figura 4. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Circuito simulado no software Proteus  

Fonte: Própria, 2016. 
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4.3 Sensor de medida angular  

 

O sensor utilizado para realizar a medição angular foi o encoder. Programa com 

elevada resolução, cerca de 2000 pulsos por volta, fazendo com que a detecção no 

eixo do motor seja próxima à 0,18 graus. 

É possível detectar a rotação do disco utilizando os sinais fornecidos pelos 

canais A e B, onde elas são basicamente dois sinais que variam de acordo com a 

rotação. Ao longo do movimento do assento será gerada uma sequencia de pulsos, 

os quais serão inseridos na programação de leitura no display. 

Através do software CAD, foram desenhados uma escala e um ponteiro de 

leitura e com uma máquina de corte a laser, confeccionados em acrílico. A fim de 

referenciar o ângulo do assento e garantir os limites físicos do movimento da cadeira 

foi necessária uma chave de fim de curso. Esta fecha o contato normalmente aberto, 

enviando um sinal digital para o micro controlador indicando a posição zero do 

assento. 

4.4 Procedimentos para coleta de dados 

 

 Para a identificação e registro do ângulo de inclinação do assento móvel, foi 

utilizado um sistema de leitura através do display LCD e a graduação angular fixada 

na articulação conforme mostrado na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: (a) Leitura na graduação angular (b) Leitura no display 

 Fonte: Própria, 2016. 
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• Protocolo de teste 

•  

Teste 1: Inclinação do assento em 2, 4, 6, 8, 10 graus com tempo de duração 

de 60 segundos com sujeito sobre o apoio da cadeira; 

Teste 2: Inclinação do assento em 2, 4, 6, 8, 10 graus com tempo de duração 

de 100 segundos com sujeito sobre o apoio da cadeira. 

• Critérios de análise das medidas coletadas 

•  

Para analisarmos as avaliações através dos relatórios gerados, 

confeccionamos uma escala de cores através do software que distribui as pressões 

sobre a região mapeada e as respectivas cores: vermelho (maior índice de pressão 

de interface), amarelo (pressão crítica ao indivíduo), verde (pressão ainda inadequada 

a prevenção de escaras), azul claro (alivio significativo das pressões de interface) e 

azul escuro (índice adequado ao alivio das pressões de interface) conforme a 

ilustração 6. 

 

 

 

 

Figura 6: (a) Leitura na graduação angular (b) Leitura no display 

 Fonte: Própria, 2016. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

A cadeira ortostática se encontra em zero grau para a primeira medição, onde 

o voluntário fica na posição sentado, com as costas apoiadas no encosto. Esta 

posição não é a ideal já que o mesmo fica inclinado devido à placa de aquisição que 

tem um ressalto evitando uma melhor postura conforme demonstra a figura 7. 
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Figura 7: Voluntário sentado na placa de captura de pressões 

Fonte: Própria, 2016. 

 

Determinação da pressão de interface 

 

 As medidas de pressão obtidas no plano frontal (PF) serão apresentadas em 

função do ângulo. 

 Os resultados obtidos com cada tipo de técnica foram agrupados na escala de 

cores, tendo como referencial a classificação das cores (vermelho, amarelo, verde). 

Valor medido da pressão de interface dos testes 1 e 2 

 

 As pressões de interface obtidas pela placa de aquisição de dados para plano 

frontal em função da inclinação do assento móvel são mostradas na ilustração 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mapeamento das pressões: Teste 1 com inclinação PF em 60 s 

Fonte: Própria, 2016. 
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No teste que mede a pressão de interface em diferentes ângulos no tempo 

de 60 s observando que os pontos de maior pressão (vermelho e amarelo), o ponto 

crítico de pressão de interface quase não se altera, entretanto há uma diminuição da 

área atingida, assim como a ampliação das áreas em azul claro e azul escuro quanto 

o aumento do ângulo do assento, tendo uma significativa mudança da área atingida 

conforme mostra a figura 9. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Mapeamento das pressões: Teste 2 com inclinação PF em 100s 

Fonte: Própria, 2016. 

 

A análise do teste 2 não ocorreram mudanças pontuais nos dois testes apresentados. 

Comparativo entre ângulos 0 e 10 graus nos tempos de 60s e 100s. 

 

A comparação feita nos ângulos extremos (0 e 10) mostram de forma clara 

através da identificação das cores que a diminuição das pressões foi significativa, visto 

que a área azul claro passou a ter maior abrangência no ângulo de 10 graus contra a 

maioria verde, encontrada com zero de inclinação do assento móvel demonstrada na 

figura 10. 

 

Figura 10: (a) Ângulo zero; (b) Ângulo 10° 60s; (c) Ângulo 10° 100s; 

 Fonte: Própria, 2016. 
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6 RESULTADOS 

 

Construímos uma cadeira com características e dimensões semelhantes à de 

uma cadeira de rodas, que possibilitou a realização dos movimentos de inclinação do 

assento de apoio e sustentação da massa corpórea de um indivíduo na posição 

sentada. 

De acordo com os testes realizados neste estudo, podemos afirmar que o 

dispositivo aqui desenvolvido atingiu seu objetivo, conseguindo produzir uma 

mudança e diminuição da pressão de interface. 

Para possibilitar a coleta de dados proposta neste estudo, utilizamos uma placa 

para captação de dados que inseridos no software nos permite observar a pressão de 

interface entre superfícies de contato. A placa receptora mostrou alta sensibilidade e 

homogeneidade quando na realização das medidas. 

A aquisição e armazenamento dos sinais da pressão de interface e dos ângulos 

de inclinação do assento móvel da cadeira foram realizados através do software 

Footwork. Este sistema de aquisição de dados foi capaz de promover a captura e 

armazenamento dos dados dos dois testes realizados nos diferentes tempos de 

medida utilizados. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Projetamos e montamos um sistema eletromecânico para o acionamento do 

assento móvel. O sistema se mostrou de fácil operação, capaz de produzir os 

movimentos desejados e propostos em nosso estudo, além de propiciar total 

segurança. O sistema foi capaz de suportar o peso, manter o equilíbrio do sujeito 

sobre o assento e permitir a inclinação do assento em torno do eixo central da cadeira. 

Acreditamos que com o aumento da inclinação do assento móvel da cadeira 

em graus superiores a 10, o resultado de alivio de pressão nas tuberosidades 

isquiáticas seja mais significativo. Tendo como base para esta conclusão as imagens 

de alivio progressivo conforme aumento do grau de inclinação do assento utilizado. 
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A partir dos resultados colhidos neste trabalho, podemos afirmar que esta 

pesquisa é um novo caminho para que novos trabalhos possam surgir com pessoas 

portadoras de incapacidade motora melhorando ainda mais a sua qualidade de vida. 
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