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1. RESUMO 

O presente projeto consiste em aperfeiçoamento de um protótipo 

construído onde gerou um artigo sobre uma órtese coletora de ângulos no joelho, 

apresentado pelo próprio autor como Trabalho de Conclusão de Curso de 

Tecnologia em Mecatrônica Industrial, campus Araraquara no ano de 2016. O 

principal elemento estudado foi a articulação do joelho, que suporta o peso do 

corpo e os impactos durante a realização de atividades físicas, pois está sempre 

vulnerável a sofrer algum tipo de acidente ou lesão. O presente trabalho propõe 

um estudo aprofundado sobre o funcionamento do joelho, identificação das 

lesões nos ligamentos e uma aplicação física baseando-se em uma patente já 

existente. Realizados os estudos, propõe-se aperfeiçoar o primeiro protótipo, 

elaborando-se um sistema mecatrônico de aquisição de dados do joelho de um 

paciente por meio de uma órtese digital com melhor precisão para ser utilizada 

por fisioterapeutas nas clínicas da Universidade de Franca.  

2. INTRODUÇÃO 

A articulação do joelho segundo Moore, Dalley e Agur (2014) é a maior 

articulação e a mais superficial do corpo humano. É o joelho que permite flexão 

e extensão de nossas pernas, entretanto, os movimentos de dobradiça são 

associados ao deslizamento, rolamento e rotação em torno de um eixo vertical. 

Embora a articulação do joelho seja bem construída, é comum o 

comprometimento de sua função quando é hiperestendida, como por exemplo 

em esportes de contato, estilo futebol. As lesões dos Ligamentos Cruzados 

Anterior e Posterior (Figura 1), entre outras lesões, podem levar o paciente a 

necessitar de uma intervenção cirúrgica como tratamento. 

Segundo Escheverria (2011), os ossos, músculos e tecidos humanos 

podem se afetar com o repouso contínuo, levando a uma degradação dos 

elementos. Por esta razão descreve-se um tratamento básico proposto por um 

fisioterapeuta para um paciente em reabilitação pós-cirúrgicas do joelho. O 

aumento progressivo de flexibilidade dos membros afetados é a forma na qual 

os pacientes têm consequentemente uma melhoria gradual sobre a estabilidade 

e a facilidade da manipulação de seu membro em recuperação.  

 



 
Figura1: Exemplo de distensão dos ligamentos. 
Fonte: BENJAMIN, G. M. (2016) 

 

3. OBJETIVOS  

Com o auxílio de um fisioterapeuta da Universidade de Franca, um 

sistema mecatrônico será desenvolvido para uso na clínica. Após finalizado o 

sistema, acredita-se que o dispositivo poderá apoiar as sessões pós-cirúrgicas 

de fisioterapia, auxiliando o profissional durante a reabilitação do joelho com a 

verificação angular de extensão e flexão da perna de um paciente recém 

operado. Também, há a possibilidade de analisar pacientes com 

hiperflexibilidade e suas peculiaridades, investigando os ângulos negativos. 

Finalmente, pretende-se adaptar o protótipo para diferentes estruturas 

mecânicas para verificação da amplitude angular não só em adultos, mas em 

crianças e bebês, ou também em outros membros, como o cotovelo.  

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho manteve o fundamento principal da pesquisa 

clássica, onde foram feitos estudos e análises das informações necessárias para 

desenvolvimento do projeto. Após entender melhor sobre o tema, foi definido o 

foco da aplicação para propor alternativas de solução.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Encontra-se em andamento o aperfeiçoamento do protótipo. Sua 

modelagem será elaborada utilizando uma ferramenta CAD, além de 

simuladores eletrônicos. Ao desenvolver e construir o novo protótipo, testes 

serão feitos para efeito de validação e calibragem. Para desenvolvimento físico 



do protótipo, está sendo utilizado hastes de MDF cortadas a laser, encoder para 

aquisição dos dados dos movimentos, plataforma Arduino para o controle da 

aquisição, conversão dos sinais e armazenamento dos dados coletados e 

mostrar em um display LCD para observações imediatas dos resultados 

preliminares. Da mesma forma, estão sendo desenvolvimentos as novas hastes 

para diferentes estaturas corporais.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De posse do protótipo já desenvolvido, estão sendo feitos testes de 

calibração. Utilizando-se um goniômetro, a intenção é verificar se o dispositivo 

coleta os dados corretamente, em comparação aos padrões estipulados pelos 

fisioterapeutas. Sendo assim, abriu-se o dispositivo e um goniômetro em 90º, 

para poder ser feita uma comparação entre o dispositivo proposto e o 

convencional. A Figura 2 mostra também um exemplo de como o dispositivo com 

hastes de acrílico é acoplado no joelho/perna utilizando tiras de velcro. 

 

Fig. 2: Teste com goniômetro convencional e  
Fonte: BENJAMIN, G. M. (2016) 
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