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RESUMO 

Introdução: a escada progressiva proporciona um treino de marcha na escada, 

equilíbrio estático e dinâmico, além de coordenação e resistência muscular dos 

membros inferiores de maneira geral. Assim Baseada na denominada “Escada 

Progressiva” desenvolvemos a “Escada de Estímulos Luminosos” que segue os 

mesmos princípios da original, porém com algumas adaptações, como a parte elétrica 

e o “varal” que possui determinados objetos a fim de treinar membros superiores e 

movimentos como o de pinça com as mãos. Objetivo: Elaborar um equipamento de 

fisioterapia que melhora a marcha, fortalecendo a relação dos mecanismos intrínsecos 

e fisiológicos como o equilíbrio e a propriocepção, além de gerar exercícios funcionais 

aos membros superiores. Materiais e Métodos: a utilização de materiais diversos 

como madeira, luzes de LED, placas de acrílico e Eva de maneira geral. Foi elaborado 

uma escada com 2 degraus de cada lado e uma plataforma, nos degraus tem o 

desenho da pegada que emite um sinal luminoso quando acertado, e a plataforma 

possui um varal para atividades de coordenação de membros superiores. Fase atual 

do Projeto: foi criado um protótipo do aparelho a ser testado na Clínica de Fisioterapia 

do Centro Universitário de Itapira – UNIESI. 

Palavras- chave: Escada. Estímulo. Marcha. Equilíbrio. Propriocepção. Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO  

Baseada na denominada “Escada Progressiva” desenvolvemos a “Escada de 

Estímulos Luminosos” que segue os mesmos princípios da original, porém com 

algumas adaptações, como a parte elétrica e o “varal” que possui determinados 

objetos a fim de treinar membros superiores e movimentos como o de pinça com as 

mãos.  

De acordo com O’ Sullivan (2004), esse instrumento da fisioterapia clínica tem 

como intuito proporcionar treino de marcha na escada, estimulando equilíbrio estático 

e dinâmico, além de coordenação e resistência muscular dos membros inferiores de 

maneira geral. É comum trabalhar com o paciente de maneira interrompida 

respeitando sua dificuldade, até que ganhe força suficiente nos membros inferiores e 

seja capaz de trabalhar com o padrão normal de subida e descida. 

Dessa forma, é muito indicado para auxiliar no processo de reabilitação de 

movimentos e treino de marcha em pacientes com déficits neuromusculares, em 

virtude de algumas enfermidades como, por exemplo, a Doença de Parkinson, 

pacientes que sofreram AVE (Acidente Vascular Encefálico) e que de alguma forma 

tiveram sua marcha prejudicada, e até mesmo em pessoas em processo de 

envelhecimento (SILVESTRE et al, 1996). 



Logo, a criação da “Escada de Estímulos Luminosos” vai muito além dos 

parâmetros alcançados pelos simples degraus da “Escada Progressiva”, uma vez que, 

lâmpadas de LED trabalharão a parte visual do paciente em resposta a sua marcha 

(se esta estiver correta), além de possuir pegadas desenhadas em cada degrau a fim 

auxiliar a posição mais adequada do pé durante a subida e descida da escada e um 

“varal” regulável, no qual o paciente treinará em diversos planos, a funcionalidade dos 

membros superiores como um todo.  

Algumas deficiências na marcha não possuem correção, porém cabe ao 

fisioterapeuta fazer o seu melhor como profissional, tentando trazê-las o mais próximo 

possível do normal e adaptando o paciente a torna-la funcional, evitando maiores 

complicações, por exemplo, uma queda decorrente de uma falta equilíbrio e 

comprometimento das estruturas, uma vez que essas alterações modificam o eixo do 

corpo da pessoa e a maneira que os músculos vão se comportar em relação a essa 

mudança. 

Devido à grande variedade de patologias que afetam a marcha e acarretam em 

dificuldade de deambular e cumprir suas atividades de vida diária, nosso projeto se 

faz necessário como estimulo de múltiplos sistemas simultaneamente, que afetam 

diretamente na qualidade da marcha. 

 

OBJETIVO 

 Elaborar um equipamento de fisioterapia que melhora a marcha, fortalecendo 

a relação dos mecanismos intrínsecos e fisiológicos como o equilíbrio e a 

propriocepção, além de gerar exercícios funcionais aos membros superiores.  

 

MÉTODOS E MATERIAIS  

Os materiais utilizados foram madeira, parafusos, furadeira, cola madeira, EVA 

(10mm) de cor azul claro, azul escuro e vermelho, 3 chaves táctil por pegada, 6 LEDs, 

1 placa para suporte dos LEDs, 1 suporte para 2 pilhas, 3 círculos de acrílico por 

pegada, cordão, bexiga e prendedor de roupas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A primeira etapa para montagem da estrutura maior e principal e correta medida 

do projeto criou-se um “Croqui”, utilizando o software AutoCAD. Para a estrutura foi 

escolhida as seguintes medidas, pensando na funcionalidade e adaptação do 



equipamento para diversas condições: 80 cm de comprimento em cada degrau; 30 cm 

de largura do degrau; 80 cm de comprimento e largura da plataforma de apoio; 15 cm 

de altura do degrau; 90 cm de altura do corrimão; 2 metros de comprimento total do 

equipamento. 

A segunda etapa foi a montagem da escada. A terceira etapa consistiu em 

instalar a parte elétrica, ou seja, um dos diferenciais do trabalho, e fazer o acabamento 

dos degraus. O estimulo luminoso na placa com as luzes de LED é acionado toda vez 

que o paciente realiza uma pressão sobre as pegadas desenhadas nos degraus, onde 

três pontos sensíveis estão distribuídos sob elas, indicando se o indivíduo pisou de 

maneira correta durante a subida e descida da escada.  

E a última etapa houve a construção do que denominamos como “varal,” 

estrutura fixada no corrimão da plataforma da escada. Possui cerca de 1,80m de altura 

e 0,80m de comprimento. Foi feito em uma altura fixa, porém os objetos ficarão presos 

por linhas de barbantes que poderão ser regulados facilmente de acordo com o grau 

de dificuldade que o fisioterapeuta pretender trabalhar nos membros superiores do 

paciente. O projeto final ficou como mostra a figura 1. 

Figura 1: Processo de montagem das pegadas e da parte elétrica 

 

 

RESULTADOS  

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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