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RESUMO 

Introdução: Trata-se de um projeto de pesquisa em andamento, desenvolvido pelos 

alunos do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Itapira UNIESi visando a 

criação de um aparelho compacto, simples e modular que ofereça atividades para 

prevenção, fortalecimento e reabilitação de grupos musculares dos membros 

superiores, lesionados ou que perderam sua capacidade funcional em decorrência de 

doenças neurológicas (parestesias, hipoestesias, dificuldades de coordenação motora 

fina), hipotrofia musculoesquelética, casos de recuperação pós-cirúrgica, de dor 

aguda, lesões e patologias de diferentes tipos.  Objetivo: desenvolver um aparelho 

compacto, simples e modular que ofereça maior número de atividades no tratamento 

de disfunções dos grupos musculares dos membros superiores. Método: Foram 

estudados os diferentes movimentos e as articulações dos membros superiores, 

definindo-se para criação do aparelho: 1) ombro: flexão, extensão, adução e abdução, 

2) articulação do cotovelo: flexão, extensão, pronação e supinação, 3) punho: flexão, 

extensão, desvio radial e ulnar, 4) mão: extensão, flexão, adução e abdução dos 

dedos e oponência do polegar, pinça. Materiais:  selecionaram-se materiais que 

permitem a criação de um aparelho simples, modular e de fácil locomoção como bolas 

de diferentes resistências, bola com cravos elásticos, espaguete (flutuador), arames, 

estrutura em madeira com 6 módulos, rodinhas, tear, mola, argola, gancho e 

prendedores coloridos. Fase atual do Projeto: foi criado um protótipo do aparelho, e 

um acessório (tear) a serem testados na Clínica de Fisioterapia do Centro Universitário 

de Itapira – UNIESI. 
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INTRODUÇÃO 

As funções de um músculo são essencialmente produzir movimento, manter 

posturas e posições, estabilizar articulações, suportar e proteger órgãos viscerais e 

tecidos internos, realizar controle e alteração de padrão de pressões em cavidades do 

corpo, permitir a regulação de temperatura corporal e podem a musculatura 

esquelética, também pode controlar entrada e saídas do corpo, como a entrada de 

alimentos por meio dos músculos no sistema digestivo, e saídas como por exemplo 

controle do esfíncter e eliminação de urina1. 

No papel de estabilizador, em exemplo da cintura escapular, a musculatura 

estriada esquelética, faz com que os movimentos realizados pelo braço, possam 

ocorrer de forma sincronizada, homogênea e estável, levando ao membro estabilidade 

suficiente para que movimentos como adução, abdução, flexão, extensão, entre 

outros, sejam realizados em nível máximo da capacidade de amplitude de 

movimento2. 



 
 

 
 

Existem algumas patologias afetam diretamente a capacidade motora do 

membro superior como acidente vascular encefálico, trauma raquimedular e Síndrome 

de Brown-Sequard e geram os sintomas de hipertonia espástica, alterando os 

movimentos e a capacidade de contração muscular, perda da propriocepção, e 

também o reflexo miotático no indivíduo e a bradicinesia prejudicando a coordenação 

motora3,4. 

Devido a um grande número de patologias, que são tratadas pela fisioterapia, 

acometerem os membros superiores e acarretar em perda da função e dificuldade na 

realização das AVD’s o que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas com 

tais comprometimentos, a elaboração de um equipamento multifuncional para 

membros superiores que englobe atividades de coordenação motora grossa e fina se 

faz necessário. 

 

OBJETIVO 

    O objetivo deste trabalho foi desenvolver um aparelho que possa ser utilizado 

em tratamentos fisioterapêuticos, e ofereça estimulo para melhora da cognição, da 

amplitude de movimento (ADM) do membro superior, fortaleça os músculos dos 

membros superiores e melhore a coordenação motora.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

A ER foi desenvolvida para atender crianças a partir de 8 anos até idosos, em 

posição sentada ou em pé, semelhante a um espaldar. 

A ER possui 2,10 m de altura e 85 cm de largura, em material de madeira e 

bases modulares. Os materiais utilizados foram bolas de diferentes resistências, bola 

com cravos, elásticos, espaguete (flutuador), arames, estrutura em madeira com 6 

módulos de 21,5 cm cada, rodinhas para facilitar a mudança do aparelho de local, 

tear, mola, argola, gancho e prendedores coloridos. Este material foi distribuído em 

módulos os quais são sobrepostos ou utilizados separadamente. 

A ER permite a cada articulação os seguintes movimentos: 1) ombro: flexão, 

extensão, adução, abdução; 2) articulação do cotovelo: são possíveis os movimentos 

de flexão, extensão, pronação e supinação; 3) punho: flexão, extensão, desvio radial 

e ulnar; 4) mão: extensão, flexão, adução e abdução dos dedos e oponência do 

polegar, além dos movimentos de pinça 



 
 

 
 

DESENVOLVIMENTO 

A estrutura do aparelho foi projetada pelas alunas do curso de graduação em 

fisioterapia do UNIESI e construída em marcenaria com as medidas solicitadas, a 

montagem dos módulos e acessórios foi realizada pelas alunas (Figura 1).  

O aparelho contém 6 blocos que podem ser modulados de acordo com a 

necessidade de uso: bloco A tem função sensitiva para tato ou pressão; Bloco B tem 

função na coordenação motora fina; Bloco C é para ganho de ADM de punho e ombro;   

Bloco D estimula aprendizagem motora e cognitiva; Bloco E fortalece a musculatura 

intrínseca dos dedos das mãos, incentiva a motricidade fina e dissociação dos 

movimentos das falanges; Bloco F estimula coordenação motora e propriocepção; e 

o Tear de elásticos tem como objetivo fortalecer as mãos. 

 
Figura 1 – Montagem dos blocos e seus acessórios e a formação final do 

equipamento chamado de Estação de Reabilitação 

 

(fonte: autoral) 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto está concluído, e foi encaminhado a clínica de Fisioterapia do UNIESI 

para ser testado com os pacientes que são atendidos pelos estagiárias do curso de 

Fisioterapia. 

.  
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