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Resumo: - Avaliando os aspectos ergonômicos na transferência 

de pacientes com mobilização reduzida nas utilizações de macas, 
cadeiras de rodas, tablados entre outros. Observou-se que nas 
transferências realizadas por colaboradores de hospitais, clínicas 
e até mesmo em suas residências, este tipo de trabalho trazem 
traumas nas colunas vertebrais dos colaboradores e 
principalmente na segurança dos pacientes. Os resultados 
apontados, sugerem a existência de uma equipe que deve estimar 
e treinar os colaboradores do setor da saúde quanto a utilização 
de uma ferramenta seguramente específica para a movimentação 
e transporte dos pacientes. Esta ferramenta chamada transfer 
ergonômico desenvolvida com baixo custo, utilizando 
componentes eletrônicos e alguns reciclados que atenda 
plenamente as dificuldades de um paciente de mobilização 
reduzida que possua uma massa de até 1,70 kN. 

Palavras Chave: -Transfer ergonômico, pacientes acamados, 
tecnologia assistiva.  

 
Abstract: - Evaluating the ergonomic aspects in the transfer of 
patients with reduced mobilization in the uses of stretchers, 
wheelchairs, beds among others. It was observed that in the 
transfers carried out by employees of hospitals, clinics and even in 
their residences, this type of work brings problems in the 
collaborators' vertebral columns and especially in patient safety. 
The results suggest that there is a team that should estimate and 
train the health sector employees regarding the use of a tool that 
is specific to the movement and transport of patients. This tool 
called ergonomic transfer developed with low cost, using 
electronic components and some recycled that fully meets the 
difficulties of a patient of reduced mobilization that has a mass of 
up to 1,70 kN. 
    Keywords: - Ergonomic transfer, bedridden patients, assistive 
technology. 

I. INTRODUÇÃO 

Parâmetros apontam assuntos, que hoje são relevantes e 
preocupantes aos episódios dos profissionais que atuam na 
área da saúde, que trabalham em hospitais e clínicas no mundo 
moderno. Pesquisadores dão indícios voltados as suas 
propensões aos estudos das estratégias sistematizadas, dentro 
de uma estrutura ergonômica, o que abrange a interação entre 
os equipamentos, as atividades, o ambiente e o próprio 
pessoal. 

O aspecto hermético no ponto de vista ergonômico, tem se 
caracterizado principalmente pela análise das condições 
ocupacionais nos mais diferentes dos setores produtivos, uma 
vez que os problemas decorrentes destas condições têm 
apresentado um impacto negativo em toda a sociedade. Dentro 
dessa nova condição organizacional, um levantamento aponta 
que 45,9% dos acidentes com enfermeiros durante as 
manobras com pacientes acamados em locais de trabalho, tais 
como hospitais, clínicas e até mesmo em situações domésticas. 
Estes profissionais em seus ambientes de trabalho estão 
sujeitos a um grande número de patologias, dentre as que 
ocorrem na coluna vertebral (Spine) e podem gerar muitos 
desconfortos e dores crônicas em todas suas extensões, 
passando pela cervical, torácica, graves de dores lombares 
(Lower Back Pane - LBP) e sacrais, dependendo dos tipos das 
intensidades e dos esforços exercidos pelos mesmos em suas 
atribuições diárias. 

Dentre vários fatores, podem acarretar inúmeros tipos de 
patologias nesses colaboradores citados. Podemos ainda 
mencionar: móveis e equipamentos em condições de uso 
inadequado, assim como a submissão de longos períodos de 
tempo na postura estática e dinâmica; estresse, pressão no 
trabalho, quadro funcional insuficiente em número de 
profissionais; uso inadequado da mecânica corporal para 
realização da movimentação ou transporte de pacientes ou 
cargas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) ou WHO 
(World Health Organization) que é uma agencia especializada 
das Nações Unidas, destinada às questões relativas à saúde e 
foi fundada 07 de abril de 1948. Este órgão competente 
defende as prevenções das lesões no sistema músculo 
esquelético (Musculoskeletal disorders - MSD), e deve ser 
realizado mediante ao melhoramento do ambiente, 
instrumentos, equipamentos e métodos de trabalho. Esta 
organização ressalta ainda que as prevenções destas lesões 
estabeleçam o maior desafio para a ergonomia. Considerando-
se que os procedimentos de movimentar e levantar pacientes 
são comuns em ambiente hospitalar e que os riscos 
ocupacionais associados com estas técnicas são elevados, 
sentiu-se a necessidade de realizar esse estudo. Espera-se 
também coletar subsídios que possam coadjuvar nos 
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planejamentos dos programas das prevenções e incentivem no 
desenvolvimento de uma consciência crítica em relação aos 
efeitos destes ambientes, sobre a saúde dos colaboradores de 
hospitais e clínicas. 

 

II. ANÁLISE OPERACIONAL 

Para os profissionais na área da enfermagem, por sinal é 
uma das profissões que contribuem para preservar e melhorar 
a vida, bem-estar e a saúde. Apesar disso, o colaborador de 
enfermagem pouco tem se preocupado com sua saúde e 
enfrenta problemas relativos à sua proteção. Encontramos 
muitos profissionais que desconhecem os direitos de proteção 
que lhes são atribuídos por lei e continuam a exercer suas 
atividades em ambientes inadequados, realizando atividades 
inseguras e, sobretudo, sujeitos a excessiva carga de trabalho.  

Durante a execução de suas atividades, conforme fig.01, o 
colaborador de enfermagem depara-se com elevado dispêndio 
de carga física e mental, os quais devem ser considerados. 

As movimentações dos pacientes acometidos por patologias 
com comprometimento neurológico, muitas vezes, em estado 
de coma, em seus diversos graus e ainda pacientes cuja 
capacidade física está alterada, devido à paresias (difusão ou 
paralisação parcial de um dos membros ou total) e plegías 
(diminuição ou perda de movimentos). Considerando o esforço 
físico necessário para a movimentação desses pacientes, toma-
se de grande valia a utilização de recursos tecnológicos 
assistivos e facilitadores de tais atividades. Hoje na unidade 
Clínica da Universidade Braz Cubas no setor de fisioterapia, o 
equipamento que é nomeadamente por “TRANSFER 
ERGONOMICO” um tipo de elevador para pacientes, 
popularmente conhecido como “Lifth” o qual pode facilitar a 
movimentação e transporte de pacientes com segurança e 
menor esforço físico. Entretanto, o protótipo foi modernizado, 
automatizado, analisado com profundidade e revisados os 
estudos das forças, tensões e flexões num modelo físico-
matemático utilizando recursos e laboratórios com tecnologia 
eletroeletrônica de ponta sem deixar de se preocupara com os 
impactos ambientais As situações e as condições destes 
trabalhadores, desperta a implantação de um inquérito no 
sentido investigativo junto aos colaboradores no setor de 
fisioterapia, da referida unidade, o motivo de tal ocorrência. 

A. Movimentar o paciente em um leito 

 
Fig. 1- Enfermeira movimentando paciente. 
 

O movimento do paciente em um leito [9] requer certos 
cuidados para serem realizados com êxito, perfeição e 
segurança por dois profissionais com experiência, diligenciam 
seguintes passos, tais como, puxar o plástico, movendo o 
paciente em sua direção e para a beira da cama, manter o 
dorso reto e utilizar o peso do seu corpo, elevar o plástico, 
fazendo o paciente virar cuidadosamente, manter no lado 
oposto da cama com uma grade de proteção e outros cuidados. 
       Segundo o renomado ergonomista LAVILLE (1977) [7], a 
postura corporal adotada pelo trabalhador pode aumentar ou 
diminuir o esforço físico de um trabalho, pois ela submete-se 
às características anatômicas e fisiológicas do corpo humano, 
ligando-se às limitações específicas do equilíbrio e 
obedecendo às leis da física e biomecânica. Os movimentos 
repetitivos destes profissionais, pode ocasionar ainda o que 
chamamos de osteomusculares (Musculoskeletal), que são 
lesões em tendões, músculos (Muscle) e articulações, 
principalmente dos membros superiores, tais como ombros e 
pescoço (Neck). O transfer ergonômico, para pacientes 
acamados mostra como recurso facilitador no trabalho de 
enfermagem devido às inúmeras vantagens de regalo (Muff), 
entre as quais destacamos: menor desgaste energético; 
necessidade de aplicação de menor força muscular; 
possibilidade de transportar e promover a mudança de 
decúbito (Posição do corpo quando está deitado), bem como a 
troca de roupa de cama individualmente em pacientes 
impossibilitados de colaboração. Ressaltamos ainda que para o 
paciente este recurso constitui-se em uma maneira segura e 
confortável na movimentação. Pode-se dizer que a Ergonomia 
surgiu quando o homem começou a utilizar objetos que 
facilitavam a sua vida. Na produção artesanal e no manuseio 
de material - MMH (Manual Material Handling), já havia a 
preocupação de se adaptar os objetos artificiais e o meio 
ambiente natural ao homem. 

B. Norma regulamentadora – 17. 

A Norma Regulamentadora 17 [4], cujo título é Ergonomia, 
estabelecida pelo Ministério do Trabalho por meio da Portaria 
nº 3.751, de 23 de novembro de 1990, visa estabelecer 
parâmetros que permitam a adaptação das condições de 
trabalho. As condições psicofisiológicas dos trabalhadores, de 
modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente. A NR 17 tem a sua existência jurídica 
assegurada, em nível de legislação ordinária, nos artigos 198 e 
199 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Segundo o 
item 17.6.3, nas atividades que exijam sobrecarga muscular 
estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros 
superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do 
trabalho. A CLT, que significa Consolidação das Leias do 
Trabalho, art. 198/199, e Convenção OIT n.127, determina o 
limite para o levantamento do peso de 60 kg para homens e 25 
kg para mulheres, conforme [5]. Todo e qualquer sistema da 
avaliação de desempenho para efeito de remuneração e 
vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as 
repercussões sobre a saúde dos trabalhadores devem ser 
inclusas as pausas para descanso. Quanto o retorno ao 
trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 
15 dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno 
gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior ao 



afastamento. A Associação Brasileira de Ergonomia 
(ABERGO) em seu estatuto aprovado em 1 de setembro de 
2004, define a ergonomia como sendo o estudo das interações 
das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente para 
intervenções e projetos que visem melhorar de forma integrada 
e não dissociada a segurança, o conforto, o bem-estar e a 
eficácia das atividades humanas. Para IIDA -2003, o estudo da 
adaptação do trabalho ao homem. Abrangendo não apenas 
aquelas máquinas e equipamentos utilizados, mas toda 
situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e seu 
trabalho. Ainda para Rio e Pires (2001), a ergonomia é uma 
ciência ou conjunto de ciências com uma diretriz ética e 
técnica fundamental: adaptar o trabalho ao ser humano. 
   A ergonomia desenvolveu-se durante a Segunda Guerra 
Mundial quando, pela primeira vez na história, houve uma 
conjugação sistemática de esforços entre a tecnologia e as 
ciências humanas, pois nessa situação de conflito máximo 
exacerbaram-se as incompatibilidades entre o desenvolvimento 
humano e o desenvolvimento técnico, já que os equipamentos 
produzidos para a guerra exigiram dos operadores de decisões 
rápidas e execuções de novas atividades em situações críticas. 

C. Tecnologia Assistiva 

Tecnologia Assistiva ou TA, conforme [3] é um termo ainda 
novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos 
tecnológicos e serviços que contribuem para proporcionar ou 
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, e consequentemente promovendo vida 
independente e inclusão social. Num sentido amplo 
percebemos que a evolução tecnológica caminha na direção de 
tornar a vida mais fácil. Sem apercebermos utilizamos 
constantemente ferramentas que foram especialmente 
desenvolvidas para favorecer e simplificar as atividades do 
cotidiano, como os talheres, canetas, computadores, controle 
remoto, automóveis, telefones celulares, relógio, enfim, uma 
interminável lista de recursos, que já estão assimilados à nossa 
rotina e, num senso geral, “são instrumentos que facilitam 
nosso desempenho em funções pretendidas”. 

D. Tecnologia Assistiva e o conceito brasileiro 

Em 16 de novembro de 2006, a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República - SEDH/PR, 
através da portaria n° 142, institui o Comitê de Ajudas 
Técnicas – CAT, que reúne um grupo de especialistas 
brasileiros e representantes de órgãos governamentais, em uma 
agenda de trabalho. O CAT foi instituído como objetivos 
principais de apresentar propostas de políticas governamentais 
e parcerias entre a sociedade civil e órgãos públicos referentes 
à área da tecnologia assistiva e estruturar as diretrizes da área 
do conhecimento; realizar levantamento dos recursos humanos 
que atualmente trabalham com o tema; detectar os centros 
regionais de referência; objetivando a formação de rede 
nacional integrada; estimular nas esferas federal, estadual, 
municipal, a criação de centros de referência; propor a criação 
de cursos na área de tecnologia assistiva, bem como o 
desenvolvimento de outras ações com o objetivo de formar 
recursos humanos qualificados e propor a elaboração de 
estudos e pesquisas, relacionados com o tema de tecnologia 
assistiva.  

“Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de 
característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social”. (BRASIL – SDHPR. – 
Comitê de Ajudas Técnicas – ATA VII). 

Os recursos de tecnologia assistiva são organizados ou 
classificados de acordo com objetivos funcionais a que se 
destinam. 

Ao apresentar uma classificação de TA, seguida de 
redefinições por categorias, destaca-se que a sua importância 
está no fato de organizar a utilização, prescrição, estudo e 
pesquisa de recursos e serviços em TA, além de oferecer ao 
mercado focos específicos de trabalho e especialização. 
Recentemente a classificação foi utilizada pelo Ministério da 
Fazenda: Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República na 
publicação da Portaria Interministerial nº 362, de 24 de 
outubro de 2012 que trata sobre a linha de crédito subsidiado 
para aquisição de bens e serviços de Tecnologia Assistiva 
destinados às pessoas com deficiência e sobre o rol dos bens e 
serviços. 

E. Categorias de Tecnologia Assistiva 

Os recursos de tecnologia assistiva são organizados ou 
classificados de acordo com objetivos funcionais a que se 
destinam. As várias classificações de TA foram desenvolvidas 
para finalidades distintas e citamos a ISO 9999/2002 como 
uma importante classificação internacional de recursos, 
aplicada em vários países. Que são apresentadas por categorias 
de TA, que são os auxílios para a vida diária e vida prática, 
comunicação aumentativa e alternativa, recursos de 
acessibilidade ao computador, sistemas de controle do 
ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, órteses e 
próteses, adequação postural, auxílio de mobilidade, auxílio 
para qualificação de habilidade visual e recursos que ampliam 
a informação à pessoas com baixa visão ou cegas, auxílio para 
pessoas com surdez ou com déficit auditivo, mobilidade em 
veículos, esportes e lazer. 

A mobilidade pode ser auxiliada por vários instrumentos de 
auxílio; tais como bengalas, muletas, andadores, carrinhos, 
cadeiras de rodas manuais ou elétricas, scooters e qualquer 
outro veículo, equipamento ou estratégia utilizada na sua 
melhoria da mobilidade e segurança pessoal neste tema o 
“Transfer Ergonômico”. 

  

F. Metodologia 

Quanto ao projeto eletroeletrônico e o funcionamento do 
sistema de ancoragem (Patolagem) automática. Patola ou 
“Outrigger” são braços extensíveis ou fixos montados em uma 
máquina sobre pneus utilizados para dar estabilidade fazendo-
se como referência para facilitar o entendimento.  

A célula de carga que será utilizada no transfer ergonômico é 
do tipo olhal que é fixada na barra principal, este usa a tensão 
no cabo de aço para sinalizar o peso do paciente. 



O comando central eletrônico é realizado por meio 
dispositivo físico conhecido como teclado matricial do tipo 
membrana de 4x4 – 16 teclas, são push-buttons num formato 
keypad. Conforme fig. 2, a tecla é pressionada, onde é feita a 
conexão entre a linha e a coluna correspondentes. Se 
pressionar a tecla A no teclado matricial, será feita a conexão 
entre os pinos 1 (linha 1) e 8 (coluna 4), se pressionar a 
tecla 7, será feita uma conexão entre os pinos 3 (linha 3)  e 5 
(coluna 1), e assim por diante. 

Este dispositivo converte o sinal elétrico da estrutura 
matricial para uma sequência binária. Quanto as chaves 
eletromecânicas, são uma forma quase primitiva de interface 
entre um sistema eletrônico e um ser humano. Por meio delas, 
podemos selecionar, programar e responder a estímulos do 
sistema.  As chaves organizadas em arranjos matriciais, por 
exemplo, formam dispositivos mais complexos, que 
conhecemos por teclados. 
 

 
                    
Fig. 2 – Modelo conversor teclado matricial para binário. 
 

Localizado no corpo do equipamento o controle está 
posicionado de forma que possibilite a utilização do teclado a 
uma altura ergonomicamente correta equivalente à 1,5 metro 
ao centro do teclado. 

O primeiro input do sistema, informado pelo valor informado 
no teclado e esse valor é convertido em números binários, e 
este por sua vez é enviado a uma porta de entrada do 
microcontrolador, onde consulta-se uma tabela que relaciona 
os valores das entradas com os de saídas, que são saídas de 
sinais digitais do microprocessador sendo estes responsáveis 
por disponibilizar os valores de ajuste para o conversor, que 
por sua vez comanda o avanço do carrinho do braço de 
ancoragem “Outrigger”. 

A tabela de relação dos valores da entrada com os valores de 
saída utiliza um algoritmo matemático com base no seguinte 
modelo de estrutura das grandezas físicas, conforme a fig. 3. 

 

 
 
Fig. 3 – Modelo de estruturas das grandezas físicas. 

 
Na alavanca da fig. 3, podemos destacar algumas definições 
importantes: 

PA - Ponto de apoio, ponto fixo ao redor do qual a alavanca 
gira; 

PR = Ꙍᵦ - Força resistente, peso do objeto que se 
movimenta; 

PF = Ꙍᵣ - Força potente, força exercida com o objetivo de 
mover o objeto; 

d1 – Braço de alavanca da força potente; 

d2 – Braço de alavanca da força resistente. Quando a 
alavanca está em equilíbrio, a relação entre as grandezas 
físicas do modelo matemático (1) definidas acima é dada 
pela expressão: 

    Ꙍᵦ.d2 =Ꙍᵣ.d2                                                                (1) 
 

A parte física fica por conta de um motor com capacidade de 
girar nos sentidos horário e anti-horário com sensores de 
posição que identificam o local onde o ponto de apoio móvel 
está e para onde deverá se deslocar.  

O deslocamento se expressa por conta de uma rosca sem fim, 
que concebe o ponto de apoio móvel deslocando para frente 
ou para traz alcançando o equilíbrio do conjunto. 
 

No projeto mecânico, conforme tab.1 do protótipo em sua 
concepção e reformulação foram levados em conta questões 
fundamentais de segurança, no que diz respeito a eficaz do 
material utilizado. Com a aquisição do material sendo este de 
qualidade e resistente, assim assegura sua montagem o qual 



foram utilizados tubos retangulares no típico aço ASTM 36, 
ou aço 1020 em milímetros com as seguintes propriedades 
físicas de fabricação: 

 
 
 

 
TABELA 1 

DADOS DOS ACIONAMENTOS MECÂNICOS: 
 

Propriedades Físicas Métrico Inglês - SI Material 

Densidade 
7,85g/cc 0,284 lb/in³ 

Típico de aço 
ASTM 

 Propriedades 
mecânicas Métrico Inglês - SI Material 

Resistencia à Tração, o 
Ultimate 400-550 Mpa 

58000-
79800 psi  - 

Resistencia à Tração, 
Rendimento 250 Mpa 36300 psi  - 

Alogamento na ruptura  20% 20% em 200 mm 

Alogamento na ruptura  23% 23% em 50 mm 

Módulos de elasticidade 200 GPa 29000 ksi  - 

Módulo Granel 160 GPa 23200 ksi 
Típico para o 

aço 

Poissons Rácio 0,26 0,26  - 

Módulo de Distribuição 79,3 GPa 11500 ksi  - 
Propriedades dos 
componentes de 

elementos  
Métrico Inglês - SI Material 

Carbono, C 0,25 - 0,29% 0,25 - 0,29%  - 

Cobre, Cu 0,20% 0,20%  - 

Ferro, Fe 98% 98%  - 

Manganês, Mn 1,03% 1,03%  - 

Fósforo, P <= 0,040% <= 0,040%  - 

Silício, Si 0,28% 0,28%  - 

Enxofre, S <= 0,050% <= 0,050%  - 
 

 
As categorias dos metais são ferrosos, aço ASTM 36, aço 

carbono, aço de baixo carbono. Os materiais em aço são para 
fins estruturais gerais, incluindo pontes e edifícios. A nota tem 
o teor mínimo cobre (Cu), e quando aço cobre é especificado e 
os testes forma realizados no sentido transversal para chapas 
mais largas que 590 mm. 

Este material garante a estabilidade no comportamento físico 
e mecânico na estrutura do transfer ergonômico, neste ainda 
foram utilizados solda elétrica, e requisitou com profundidade 
o modelo de cálculo físico e matemático do centro de massa da 
média ponderada (CM), onde no ponto vista cientifico é um 
corpo que se comporta como se toda a massa do corpo 
estivesse concentrada sobre ele. Quando ainda um objeto é 
homogêneo, apresentado na fig. 4, o centro de massa coincide 
com o seu centro geométrico. Isto nem sempre ocorre, e o 
centro de massa não necessita nem mesmo de estar dentro do 
corpo. 

 
 

Fig. 4 – Diagrama de corpo livre do Transfer Ergonômico. 
 

Dessa forma, podemos determinar o centro de massa no 
plano x, y e z, de acordo com a seguinte fig. 5 do modelo 
matemático de acordo com a 3º lei de Newton (2): 

 

X = ∑.X = 0  = 0 cm x 10 = 0 mm                     (2) 

       ∑.M 

 Y = ∑.Y = 869,25 = 50,68 cm x 10 = 506,80 mm     (2) 

       ∑.M     17,15 

 Z = ∑.Z 
 
= 621,50 =36,239 cm x 10 = 362,39 mm    (2) 

       ∑.M      17,15 

 
Fig. 5 – Eixos da barra base e haste com a posição do CM. 
 

Com estas medidas, são garantidas as precisões de equilíbrio 
no protótipo e a segurança do equipamento para alcançar o 
bom desempenho e funcionamento com qualidade, e acima de 
tudo o conforto e segurança tanto para o paciente de 
mobilidade reduzida quanto para o único profissional nesta 
situação o enfermeiro que estará manuseando o equipamento 
demonstrando o modelo matemático de acordo com a 2º lei de 
Newton (3), para capacidade máxima em que o protótipo 
suporta elevar com os seguintes cálculos: 
 
 
 
 



 
Modelo matemático na fig. 6: 
 
 
Sin 45° x 6kN = 4,24 kN                                 (3) 

P.128 = 4,24 x 51,6  
                     128 
 

P = 1,70 kN, ou seja 170Kg 

 
 

Fig. 6 – Diagrama de corpo livre do Transfer Ergonômico. 

 

G. Compatibilidades eletromagnéticas 

No Brasil, de acordo com a Resolução nº 444 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – 
ANVISA, de setembro de 1999, os equipamentos eletro 
médicos comercializados no país devem estar de acordo com 
as prescrições da norma geral NBR IEC 60601- 1 e das 
normas particulares e colaterais da mesma série. De acordo 
com a norma colateral brasileira NRB IEC 60601-1-2/93, os 
equipamentos eletro médicos devem ser projetados para 
apresentar imunidade a intensidades de campos elétricos de até 
3 V/m na faixa de frequência de 26 MHz a 1 GHz. A 
imunidade e a interferência eletromagnética nesse trabalho são 
relacionadas com a intensidade de campo elétrico capaz de 
produzir perturbações na operação normal do protótipo sob 
testes. 

 

H. Solução do problema 

No primeiro momento da apresentação do protótipo, foram 
analisados os momentos em que todas as forças atuavam no 
componente da haste horizontal fabricada em aço 1020 em 
milímetros (ASTM 36) fig. 08, quando de fato observou-se na 
barra da horizontal da fig. 09, quando a mesma apresentou a 
deformação e flexão na região central desta componente, 
significando que ocorreu um maior esforço apontando em sua 
deformação chegando aproximadamente em torno de 2,54 x 
10-4 mm/mm. 

 
 
Fig. 8 – Corpo de prova em aço ASTM 36. 

 
 

 
Fig. 9 – Ilustração de uma deformação do componente. 

III. CONCLUSÃO 

Para as elaborações dos arranjos elétricos e mecânicos 
utilizou-se o software Autocad 3D 2015 e Inventor Auto desk. 
Quanto à automação no sistema do levantamento de braço, 
ocorreram novas implementações e melhorias no protótipo, foi 
substituído onde havia um sistema hidráulico do tipo “macaco 
hidráulico mecânico”, por um atuador linear elétrico de acordo 
com o modelo da fig. 10, o qual utiliza corrente continua como 
alimentação para efetuar a suspensão do braço principal do 
protótipo. Este modelo de atuador linear, são utilizados na 
maioria dos aparelhos médicos e hospitalares tais como em 
camas ajustáveis, entre outros o que proporciona maior 
segurança e conforto tanto ao paciente quanto a pessoa que 
manuseia o equipamento. O sistema elétrico que controla o 
atuador linear exposto na tab. 2, foi desenvolvido de uma 
maneira que possa permitir fácil manuseio, funcionando com 
uma alimentação de CA que é transformada em CC de 12V, 
seu acionamento é feito através de botoeira com a finalidade 
de subir e descer e está localizada na parte de traseira do 
protótipo. 
 

 
 
 

Fig. 10 – Atuador Linear Elétrico TF 6kN. 
 



TABELA 2  
DADOS DOS ACIONAMENTOS ELÉTRICOS 

 

Fonte de energia 
Transformador 220 v / 24 v 30 
VA 

Motores 
Atuador Linear 1 x 150W – 
modelo D53582mcz24v 500 300 
TF 6KN 

Controle 
Botões liga/desliga, botões de 
contato para cima e para baixo 

Comandos Elétricos 
Relés automotivos 12 Vdc, 40ª, 
fabricante Titcha modelo JD1914 

 
Em fase futura poderá ser feito a automação do sistema de 

deslocamento com o uso de motores que tracionem também as 
rodas.       

Objetivando no teste final, onde ocorreu a deformação, 
flexão e tensão na componente da haste principal na fig. 6, 
posteriormente foi deslocado o furo de sustentação do cesto 
200 mm para a parte interna do eixo, onde ocorreu a correção 
no equilíbrio e a estabilidade neste componente e suportando 
um peso ainda maior, ou seja, quanto mais próximo ao centro 
do componente maior será sua capacidade de sustentação de 
peso. Em seguida com ponderações, este protótipo tem com 
foco em manter com baixo custo, deu preferência ao uso das 
componentes das hastes que são partes recicladas, cujos 
materiais apresentados testes satisfatórios na tabela 02, uma 
maior confiabilidade e segurança e com preço acessível.    

Organizações e autores internacionais têm procurado 
despertar a atenção sobre a importância das orientações, com 
um enfoque ergonômico, sobre os procedimentos de 
movimentação e transferência de pessoas. As implementações 
dos treinamentos e reciclagens são partes obrigatórias dos 
programas de prevenções das lesões músculo esqueléticas 
entre colaboradores da saúde. Esses procedimentos devem ser 
aprendidos e praticados de uma forma planejada e sistemática.  
Dentro deste contexto, procurou colaborar apresentando 
orientações básicas sobre a mobilização e a transferência de 
clientes dentro de uma abordagem ergonômica. 
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