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1. RESUMO 

Dentre diversas áreas onde a automação é empregada, destaca-se o auxílio ao ser 

humano, provendo conforto e principalmente segurança. O avanço tecnológico 

promove o desenvolvimento de muitas áreas da saúde. Um exemplo disso são os 

equipamentos fisioterapêuticos que diminuem o esforço do fisioterapeuta e aprimoram 

o tratamento de disfunções motoras. 

O trabalho em questão tem como intento auxiliar o fisioterapeuta na recuperação de 

pacientes com pouca ou nenhuma mobilidade, por meio de equipamentos 

fisioterapêuticos automatizados. Além de proporcionar comodidade ao paciente, 

reduz os riscos ergonômicos do fisioterapeuta. 

2. INTRODUÇÃO 

A falta do movimento locomotor pode ser resultante de várias causas, como a 

tetraplegia, paraplegia, pós-operatórios e pós-traumas de lesões articulares. A 

fisioterapia busca, por meio de estímulos musculares e exercícios controlados, 

preservar a função física e minimizar as deficiências ocasionadas pela falta de uso de 

músculos e articulações. 1 

A falta de uso de um músculo provoca diminuição da capacidade de produzir força, 

redução da amplitude do movimento articular, infecção urinária, osteoporose, 

disfunção renal. Com o intuito de diminuir essas disfunções, são desenvolvidas várias 

técnicas e tratamentos fisioterapêuticos. 2 

O MPC - movimento passivo contínuo é um exemplo de tratamento para reabilitação 

motora. Por meio desse tratamento, é possível estimular, com flexão e extensão, os 

membros inferiores. O uso do MPC resulta em uma recuperação mais rápida e mais 

eficiente, além de gerar conforto ao fisioterapeuta e ao paciente. 3 A ação do MPC 

como tratamento fisioterapêutico foi comprovada pela comunidade científica 

internacional com base nos resultados de melhoria, como a amplitude de movimento 

(ADM) e a recuperação da cartilagem articular de pacientes tratados com o 

equipamento. 4 

3.OBJETIVOS 

Desenvolver um aparelho vertical para reabilitação fisioterápica de movimentação 

passiva contínua em membros inferiores utilizando sensores de posição para controle 



dos graus de movimento, atuadores elétricos para movimentação do tornozelo, joelho 

e quadril e supervisionado por aplicativo em dispositivo portátil (tablet). O equipamento 

promete promover movimentação constante, melhora na circulação sanguínea por 

utilizar uma maca ortostática elétrica e eliminar os esforços físicos do fisioterapeuta. 

4.METODOLOGIA 

O papel da fisioterapia tem sido realçado nos tratamentos pós-operatórios tal qual os 

benefícios do MPC (movimento passivo continuo). Entretanto, a atual execução do 

MPC, durante longos períodos, prejudica a postura do fisioterapeuta, pois este 

necessita de movimentos repetitivos, causando-lhe também fadiga muscular e 

possível desenvolvimento de LER (Lesão por Esforço Repetitivo).6 

O desenvolvimento do equipamento justifica-se por melhorar a ergonomia e a 

produtividade do fisioterapeuta, ou seja, não exige esforço físico, reduzir o tempo de 

tratamento, quando comparado à fisioterapia manual, e aprimorar a qualidade do 

tratamento do paciente, pois é aplicada mesma intensidade e força durante os 

movimentos, sem limite de tempo. Por se tratar de um aparelho vertical, promove ao 

paciente a posição ortostática. 

A posição ortostática promove benefícios físicos: aprimora as capacidades 

cardiorrespiratórias, auxilia no sistema urinário e intestino, melhora o tônus muscular, 

auxilia a diminuir a contração involuntária, previne a osteoporose, deformidades e 

contraturas; e psicológicos: os pacientes passam muito tempo deitados ou sentados, 

mas, quando estão em pé, conseguem enxergar as pessoas no mesmo ângulo ou de 

cima para baixo. 7 

O texto tem como base as normas que se encontram no regulamento da CONIC-

SEMESP. A redação se encontra em linguagem simples e concisa, redigida através 

de pesquisas em sites, artigos, trabalhos de conclusão de curso e livros. 

5.DESENVOLVIMENTO 

Para melhor entendimento é descrito o funcionamento do equipamento.  O paciente é 

colocado sobre a maca ortostática que é acionada para a posição vertical. Os 

membros inferiores do paciente são imobilizados em suportes (com o auxílio de 

velcros) que são movimentados através de atuadores elétricos. Estes contêm 

sensores de posição que enviam sinais ao controlador.  O controlador, por sua vez, é 



conectado via bluetooth ao aplicativo no tablet onde são transmitidas as informações 

do movimento realizado. O tipo de movimento (flexão e extensão da perna (quadril), 

flexão e extensão do joelho, flexão e extensão do tornozelo), o grau de movimento, a 

frequência e a amplitude são ajustados e acompanhados no aplicativo. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

O desenvolvimento deste estudo possibilitou demonstrar que a automação está 

envolvida diretamente em benefícios ao ser humano, possibilitando a sua inclusão na 

fisioterapia. De um modo geral, a ideia atende à necessidade, que é eliminar riscos 

ergonômicos ao fisioterapeuta. 

Por ausência de recurso e de tempo, o equipamento não está desenvolvido em forma 

de protótipo. Contudo, o equipamento promete versatilidade. Os resultados previstos 

ao paciente são a melhor circulação de sangue e eficiência no tratamento, e ao 

fisioterapeuta, maior conforto. 
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