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1.RESUMO 

Este projeta apresenta o aperfeiçoamento de uma plataforma de exercícios, visando 

ajudar pessoas que são portadoras de doenças genéticas, que sofreram acidente 

físico ou que adquiriram alguma outra doença ao longo da vida e que prejudiquem o 

desenvolver ou controle dos membros inferiores. Com o auxílio de um profissional 

da área da fisioterapia, poderá ser verificado se está tendo evolução no tratamento 

por mecanoterapia, através de um visor que será instalado no protótipo e que 

mostrará a força que o paciente estará aplicando sobre o equipamento, podendo 

assim o profissional decidir quais medidas ele deverá tomar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo TESSEROLLI (2013), a fisioterapia é uma forte aliada na 

reabilitação de pessoas com deficiência, seja para dar conforto ou para possibilitar 

uma maior independência. 

Através de um tratamento e equipamento correto, o paciente terá maior 

chance e velocidade de recuperação, além de maior eficácia nos tratamentos de 

doenças degenerativas, podendo o profissional determinar com maior exatidão se o 

paciente está tendo progresso em seu tratamento. (Tanaka; Farah, 1997 )  

No mercado atual, os equipamentos existentes para exercícios nos 

membros inferiores permitem que o paciente realize o exercício, porém necessita que 

o profissional verifique manualmente no paciente, para ter certeza que o músculo do 

paciente está trabalhando corretamente, deduzindo assim se está impondo força 

suficiente sobre o equipamento.  

 

3. OBJETIVO 

Através deste projeto que está sendo desenvolvido, o profissional contará 

com uma plataforma para que os pacientes possam de um modo confortável, exercitar 

os membros inferiores, obedecendo aos procedimentos passados pelo profissional 

que o instrui. 

O equipamento contará como principal vantagem a real verificação do 

esforço físico que o paciente estará realizando, através do sistema de célula de carga, 

que em conjunto com um visor eletrônico mostrará em tempo real a força aplicada 

sobre o equipamento, podendo assim o profissional realizar anotações, tabelas e 



gráficos que servirão para registro médico, com o intuito de ser realizado futuras 

comparações e verificação de progresso do paciente. 

 

4.METODOLOGIA 

O trabalho em desenvolvimento visa aprimorar a um baixo custo, os 

equipamentos atuais usados em um determinado exercício, em que o paciente 

sentado em uma cadeira, apoia o pé em uma plataforma ou muitas das vezes em um 

skate modificado, empurrando e puxando o mesmo para frente e para trás ou, para 

um lado e para o outro. 

O aprimoramento se dará na introdução de sensores (célula de carga), 

juntamente com uma central eletrônica alimentada  por baterias que enviarão a um 

display em tempo real a força normal que atuará no equipamento através do esforço 

que o paciente realizará. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Será utilizado alumínio devido suas características, por exemplo, é um 

material leve, durável, o alumínio mostra uma excelente performance e propriedades 

superiores na maioria das aplicações. 

Um dos grandes diferenciais desse equipamento é a eletrônica embutida 

nele. Segundo pesquisas de mercado efetuada pelos integrantes do grupo, esse será 

o primeiro equipamento do seu tipo com tal eletrônica integrada.  

A eletrônica da plataforma será utilizada para captar a foça que o usuário 

estará aplicando sobre o equipamento e informando através de um display LCD (tela 

de cristal líquido), que estará instalado na própria plataforma de modo com que tanto 

o usuário quanto o profissional consigam visualizar com clareza os dados mostrados 

pelo display. 

Segundo o Peter Atkins e Loreta Jones (2006) as fontes de tensão podem 

ser, por exemplo: pilhas, baterias, geradores mecânicos e células solares. Fontes 

ligadas em série têm uma tensão resultante igual à soma das tensões individuais de 

cada fonte. Normalmente, os aparelhos que usam mais de uma pilha as conectam em 

série para obter uma maior voltagem. Esse é o caso também da bateria de 9V. 

O estofado será composto por uma placa de E.V.A.(Ethil Vinil Acetat) que 

possui superfície de silicone antiderrapante, espessura de 20 mm para absorção de 



impacto como no caso de queda e 100% de memória, ou seja, a placa volta a sua 

espessura original caso sofra pressão. 

Neste projeto será utilizado  4 rodízios de silicone, pois eles rodam com 

muita facilidade requerendo pouco esforço para movimentação e não deformam sob 

carga estática. Com sua roda confeccionada em silicone e sua estrutura em aço 

carbono cromado, este rodizio apresenta uma boa resistência química e a impactos 

moderados. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Como um tudo, esperamos alcançar nosso objetivo em realizar a 

montagem do protótipo do projeto em questão, fazer com que ele seja eficiente e que 

seja obtido resultados positivos ao final do projeto. 

Com o protótipo finalizado, o mesmo trará benefícios para todos que 

necessitam de reabilitação dos membros inferiores, seja para mobilidade, ganho de 

força, equilíbrio, entre outros benefícios e até mesmo mostrar a evolução do paciente 

durante o período que está sob tratamento, isso se dá devido as células de cargas 

que irão captar a força exercida sobre a plataforma e será mostrada no visor para que 

o paciente/profissional observe a força que está sendo feita. 

 

Figura 1. Ilustração do projeto 
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