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1. RESUMO 

 

 No cotidiano executamos movimentos como levantar e abaixar sem nos darmos 

conta da quantidade de articulações que são mobilizadas, tais como joelhos, 

cotovelos, quadril, etc. Como o joelho é uma das articulações mais utilizadas no corpo, 

geralmente é um dos membros com o maior número de lesões, seja por prática de 

esportes ou até o excesso de peso. Algumas vezes esses traumas podem acarretar 

complicações severas que resultam em procedimentos cirúrgicos, que por sua vez é 

geralmente acompanhado de práticas pós-cirúrgicas, como a movimentação passiva 

contínua (CPM), que é um tratamento indicado nos primeiros minutos após a cirurgia, 

proporcionando uma recuperação mais rápida. Esse movimento pode ser realizado 

com a ajuda de um fisioterapeuta ou de um equipamento, porém como seu custo é 

elevado não são todas as clinicas e hospitais que o possuem. Dessa forma o objetivo 

desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema de automação para um 

equipamento CPM existente na universidade. O equipamento atual possui dois eixos 

que são movimentados por um motor AC limitados por dois sensores fim de curso, 

esse sistema funciona igual ao controle de um portão, ou seja, é necessário acionar o 

botão para ligar e repetir o acionamento para voltar. Esse sistema acaba dependendo 

do reflexo do fisioterapeuta tornando a sua utilização não tão eficiente. Para a 

automação do processo foi desenvolvido uma central de configuração que permite ao 

fisioterapeuta escolher entre três opções: configurar o tempo da sessão, configurar o 

nível máximo de flexão do equipamento e iniciar a sessão. Também foi desenvolvido 

um protótipo do equipamento, a fim de verificar a viabilidade do sistema. O protótipo 

foi dividido em três partes, a central de acionamento com a parte de potência e 

processamento das informações, o módulo de comunicação, que utilizando o 

comunicador NFR24L01 recebe as informações enviadas pela central de configuração 

e por fim o sistema de movimentação que é basicamente uma estrutura semelhante à 

do equipamento atual. Com o desenvolvimento do protótipo e os testes realizados, a 

implementação do conjunto mostrou-se possível, sem a necessidade de muitas 

adaptações. 

 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

O joelho é considerado como a articulação mais complexa do corpo humano, 

fazendo-se essencial às atividades físicas mais comuns como: andar, correr, pular e 

etc. Sua articulação é formada por ossos, meniscos, nervos e músculos, que de forma 

mútua interagem para a formação de uma articulação bastante flexível e eficiente 

(FUKUDA, 2015a). 

E apesar de ser uma articulação bastante resistente, o uso excessivo ou 

inadequado vem acarretando ao joelho complicações severas. Essas acabam sendo 

causadas muitas vezes devido a traumas, posturas incorretas, o uso de salto alto, 

excesso de peso e principalmente a prática de esportes (FISIOTERAPIA MANUAL, 

2016). 

Enquanto algumas lesões são de pouca intensidade, como contusões e 

entorses moderados, outras ocorrem de forma mais agressiva afetando seriamente 

segmentos do sistema músculo esquelético, ocasionando muitas vezes em 

procedimentos cirúrgicos (INSTITUTO COHEN, 2014). Procedimentos após essas 

cirurgias são quase sempre necessários e entre ele pode-se citar um em que se utiliza 

a movimentação passiva contínua (CPM), ou seja, o paciente não precisa realizar os 

movimentos de forma ativa. Este tipo de tratamento é útil principalmente nos primeiros 

minutos após a cirurgia, assim o paciente sente menos dor, pois inibe o atrofiamento 

muscular, dispensando tensões musculares ativas e auxiliando em uma melhora mais 

rápida, dependendo do quadro do paciente (O’DRISCOLL, 2000). 

O movimento contínuo passivo (MPC), ou do inglês Continuous Passive Motion 

(CPM), é o uso terapêutico de uma força externa para flexionar ou estender um 

membro do corpo humano. O movimento deve começar no primeiro dia, de forma bem 

devagar, e deve permanecer de forma constante (O’DRISCOLL, 2000). Atualmente o 

processo de CPM passou a ser aplicado através de equipamentos automatizados, 

como pode ser visualizado na figura 1. 



 

Figura 1– Simulação da utilização de dispositivo de CPM em joelho (SHOPFISIO, 2017). 

 

O equipamento de CPM foi constituído para tratar qualquer tipo de paciente, 

independente da faixa etária, e posição. Quando o mesmo coloca a parte afetada no 

maquinário, o fisioterapeuta a posiciona de uma forma na qual a mesmo possa ser 

trabalhada de forma segura e confiável, logo após define a posição em que vai realizar 

os movimentos de flexão, através de um controle remoto. Porém estes movimentos 

podem variar durante as sessões, à medida que o paciente for melhorando seu quadro 

(INTERNATIONAL CHATTGROUP, 2017). 

No entanto nem todos os estabelecimentos e hospitais conseguem aderir a 

utilização do equipamento devido ao custo elevado. Logo os fisioterapeutas executam 

diversos métodos divergentes, como por exemplo, uma série de sessões de terapias 

e exercícios manuais, os quais podem ser divididos dentre os isotônicos, onde há 

contração do músculo e ocorre um movimento de flexão ou extensão, e isométricos, 

quando o músculo é contraído, porém não ocorre o movimento do corpo, onde toda a 

movimentação é feita pelo fisioterapeuta. Os métodos normalmente são eficazes, 

porém aumentam o tempo de tratamento (LIZZI et AL., 2011). 

  

3. OBJETIVOS 

 

 Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de automação para 

um equipamento de CPM, existente na universidade, para isso será desenvolvido um 

controle para a configuração do tempo de cada sessão e do grau de abertura do 

equipamento. Como cada paciente exige um tipo de configuração específica, 

conforme o nível da lesão, pretende-se proporcionar comodidade e segurança ao 

paciente e a diminuição do desgaste físico do fisioterapeuta. 

 



4. METODOLOGIA 

 

O sistema atual trata-se de um equipamento com dois eixos que são 

movimentados por um motor AC, que são limitados por dois sensores fim de curso e 

controlado por um controle remoto próprio para este tipo de motor. Conforme pode ser 

visualizado na figura 2. 

 

Figura 2 -Motor e Cursor (VIEIRA ET AL 2016). 

 

 Porém, como esse sistema funciona igual ao controle de um portão, é 

necessário acionar o botão para ligar e acionar novamente para voltar, assim sendo, 

o sistema acaba dependendo do reflexo do fisioterapeuta tornando a sua utilização 

não tão eficiente. 

 Dessa forma será desenvolvido o protótipo de uma Central de Configuração, 

que distante do equipamento enviará as configurações realizadas a uma interface 

denominada Central de Acionamento que junto ao equipamento executara as 

informações recebidas. 

 

4.1. CENTRAL DE CONFIGURAÇÃO 

 

Antes de o equipamento CPM ser acionado de fato, será necessário configurar 

os seus parâmetros de funcionamento. Assim, ao ligar o dispositivo no botão LIGA, 

uma tela de menu será exibida conforme a figura 3, permitindo ao fisioterapeuta 

escolher entre três opções: configurar o tempo da sessão, configurar o nível máximo 

de flexão do equipamento e iniciar a sessão. Estas opções podem ser selecionadas 

através dos dois botões de seleção e ao alcançar o item desejado, deve-se pressionar 

o botão de confirmação. 



 

Figura 3 - Conceito da tela de menu do sistema (AUTORES, 2017). 

 

Caso seja escolhida a primeira opção tempo, o sistema exibirá uma nova tela 

de configuração, para que o fisioterapeuta possa definir o tempo de duração da sessão 

de CPM. O tempo poderá ser configurado através dos botões de seleção, os quais 

irão incrementar ou decrementar o tempo no passo de 1 minuto, e serão limitados no 

intervalo de 1 a 120 minutos. 

Caso o fisioterapeuta escolha definir a posição, o sistema exibirá na tela de 

configuração os níveis de flexão. O nível será definido também através dos botões de 

seleção, os quais irão incrementar ou decrementar 27 posições de possíveis níveis de 

flexão. 

Com os parâmetros de tempo e angulação configurados o fisioterapeuta pode 

enfim escolher a última opção, Iniciar Sessão. O sistema irá verificar se o tempo e o 

nível foram realmente configurados e se foi possível estabelecer uma comunicação 

com o equipamento CPM. Caso positivo, o sistema envia um sinal de acionamento ao 

dispositivo receptor situado no equipamento de CPM iniciando o processo. Caso o 

sistema não identifique os parâmetros de tempo e nível, ou não consiga estabelecer 

uma comunicação com o dispositivo receptor, uma mensagem de erro será exibida, 

sendo que o sistema retornará ao menu inicial somente após o fisioterapeuta 

confirmar o recebimento. Para o controle da central de configuração será utilizado um 

microcontrolador ATmega328 que terá por função receber as configurações iniciais, 

comunicar-se com o módulo de rádio frequência modelo NRF24L01, que por sua vez 

realizará o envio das informações para a central de acionamento. Um display LCD 

Nokia 5110, exibirá os menus e todas as opções de configuração. 

 



4.2. CENTRAL DE ACIONAMENTO 

 

Após o fisioterapeuta realizar a configuração e não ser constatado nenhum 

erro, o mesmo entrega ao paciente um botão de parada de emergência, caso ocorra 

à necessidade de parar a sessão de imediato. 

Na base do equipamento serão instalados leds que indicarão as posições 

referentes aos níveis programados pela central de configuração. Ao iniciar a rotina, o 

sistema acionará um led localizado na posição final configurada dando início a 

movimentação. No cursor será instalado um sensor de luz (LDR), que quando estiver 

em movimento e encontrar o led aceso, inverterá a rotação do motor apagando o led 

simultaneamente. Nesse momento o led configurado como inicial acenderá e assim 

continuará até a posição inicial ser identificada, momento em que  o motor inverterá 

novamente repetindo a rotina até concluir o número de repetições pré-programadas. 

Essas informações serão processadas pelo microcontrolador ATmega328P 

conectado módulo de rádio frequência NRF24L01 e ao motor AC que realizará a 

movimentação do cursor, este será reaproveitado do projeto anterior. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Para o início de desenvolvimento do projeto foi construído um protótipo que 

simula o equipamento real, no qual será implementado o sistema de automação. O 

protótipo foi dividido em três partes: 

 

 Central de acionamento: foi confeccionada uma placa de circuito 

impresso que possui o microcontrolador ATmega 328 como responsável 

pelo processamento das informações, possui ainda uma fonte de 

alimentação, uma ponte H, bornes de conexão para as entradas e saídas 

do sistema e o circuito de retificação e estabilização da tensão, conforme 

mostrado na figura 4. 

 



 

Figura 4 - Módulo de controle em 3D (AUTORES, 2017). 

 

 Módulo de comunicação: trata-se do módulo de comunicação 

NFR24L01 que receberá as informações enviadas pela central de 

configuração. 

 

 Sistema de movimentação: que é a estrutura onde serão presos os 

LDRs, simulando as posições que serão definidas no projeto real. Ao 

lado foram acoplados um conjunto de roldanas que estão conectadas ao 

motor, na correia está fixado um LED que simula o cursor do 

equipamento que se movimentará da mesma forma como a articulação 

do mecanismo, em conjunto com o motor foram inseridos dois LEDs para 

indicação de direção de rotação.  

 

Na figura 5 é possível visualizar o modelo 3D e na figura 6 o protótipo finalizado. 

 

 

Figura 5 - Modelo 3D inicial (AUTORES, 2017). 

 



 

Figura 6 – Protótipo finalizado (AUTORES, 2017). 

 

O funcionamento do protótipo se dá praticamente da mesma forma que o 

equipamento real. Quando o circuito for ligado será exibida no monitor serial a 

mensagem “protótipo iniciado” aguardando o usuário confirmar os parâmetros de 

posição final, velocidade do motor e tempo da rotina definidos na central de 

configuração.  

Para a interação do usuário na central de configuração, foi montado na 

protoboard um display Nokia 5110, no qual serão apresentadas as opções de menu 

necessárias para realizar das funções do protótipo. Através de três botões inseridos 

no controle, o usuário conseguirá interagir com as opções mostradas, dois desses 

botões são utilizados para a navegação e um para confirmação, na figura 7 está o 

apresentado o protótipo do controle.  

 

 

Figura 7 - Protótipo do controle (AUTORES, 2017). 

 



6. RESULTADOS 

  

Inicialmente o protótipo foi desenvolvido para receber os comandos com os 

parâmetros via monitor serial, ou seja, diretamente do computador, essa característica 

facilitou o desenvolvimento da programação de controle e movimento necessários 

para o funcionamento do CPM de forma mais simples.  

Após os testes via serial serem considerados satisfatórios, o módulo de 

comunicação foi inserido, essa alteração não resultou em grandes alterações em 

relação a estrutura, porém verificou-se que a forma como os dados estavam sendo 

enviados, formatados em uma string, poderia dificultar o tratamento da informação. 

Dessa forma os dados foram configurados em forma de estrutura, a qual contém os 

valores de posição, tempo, status do módulo, tempo de duração da sessão atual e 

variáveis para identificar se a sessão foi iniciada ou finalizada.  

A estrutura foi programada na central de configuração, dessa forma quando o 

usuário terminar de configurar os dados da sessão essas serão envidas de forma 

estruturada.   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o desenvolvimento do protótipo e os devidos testes realizados é possível 

concluir que a implementação da automação no equipamento é viável, pois todos os 

resultados foram satisfatórios. Os testes conseguiram demonstrar que os circuitos 

funcionaram de acordo com a programação atendendo os padrões impostos para que 

o protótipo atingisse as expectativas dos fisioterapeutas, futuros usuários do sistema. 

Possíveis alterações que possam ser necessárias durante a montagem final, não 

impactarão de maneira significativa na estrutura do circuito e na programação 

previamente planejada.  
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