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Resumo— Com o intuito de colaborar nas pesquisas realizadas
no Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia
Assistiva (CDTTA) com o Elevador Ortostático Dinâmico (EOD)
– equipamento criado para auxiliar nos treinamentos de marcha
em pessoas com lesão medular – está sendo desenvolvido um
registrador de peso que servirá para medir a força corporal
aplicada pelos membros inferiores dos pacientes sobre o solo em
posição ortostática e/ou na marcha ativa. O equipamento,
denominado Sistema de Mensuração da Força Corporal Aplicada
aos Membros Inferiores será capaz de mensurar o peso que o
paciente está descarregando na região plantar, desconsiderando o
peso que está sendo sustentando pelo suporte com EOD, e é
constituído por uma célula de carga (transdutor de força que
varia sua resistência ôhmica quando submetido a uma
deformação), um sistema de condicionamento de sinais e a
apresentação dos dados em uma interface homem-máquina.
Palavras chave— Célula de carga, Elevador Ortostático
Dinâmico, Lesão medular.
Abstract— With the intention of collaborate with the
researches performed at the Center for Development and
Transfer of Assistive Technology (CDTTA) with Dynamic
Orthostatic Elevator (DOE) - equipment created to assist in the
training of gait in people with spinal injury -, has been
development a register of weight which will be used to measure
the physical force applied by the legs of the patients on the floor
in the orthostatic position and/or on the active march. This
device, named Measure System of Body Force on Lower Limbs,
will be able to measure the weight that patient are discharging on
plantar region disregarding the weight of the EOD support and is
composed off a load cell (force transducer that changes your
electrical resistance when induced by a deformation), a signal
E. G. Lopes (eugenia.lopes@geb.inatel.br), T. D. Albergaria
(tassianydomingos@inatel.br), C. C. Garcez (claudia.garcez@inatel.br) e F. V.
de Carvalho (fabiano@inatel.br) pertencem ao Instituto Nacional de
Telecomunicações - Inatel. Av. João de Camargo, 510 - Santa Rita do Sapucaí
- MG - Brasil - 37540-000.

conditioning system and a data display in a human machine
interface.
Keywords— Load Cell, Dynamic Orthostatic Elevator,
Assistive Technology.

I. INTRODUÇÃO
Segundo o Censo realizado em 2010 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE[1]), existem 13,3
milhões de deficientes físicos no país. Estas pessoas, em sua
maioria, dependem de cadeiras de rodas e, por este fato, a
postura sentada passa a ser a mais utilizada, levando a danos
corporais e metabólicos [2].
Para aumentar a qualidade de vida dos pacientes,
geralmente são desenvolvidos projetos com Sistemas de
Suporte de Peso que utilizam uma esteira ergométrica para
facilitar o treinamento da marcha de pacientes com lesão
medular. No suporte com Elevador Ortostático Dinâmico
(EOD), a realização da marcha acontece diretamente no solo
com o auxílio da fisioterapeuta e sem intervenção de esteiras.
Por este motivo, o registro do peso suportado pelos membros
inferiores dos pacientes tem eminente importância.
II. LESÃO MEDULAR
A lesão medular é uma das mais devastadoras patologias que
acomete o ser humano por causar incapacidade e falência de
funções primordiais como a marcha, autonomia, função
sexual, entre outros. Em média, 15 a 20% das lesões
medulares são provocadas por fraturas da coluna vertebral e
sua incidência apresenta variações nos diferentes países [3,4].
A lesão medular, também chamada de traumatismo
raquimedular (TRM), é definida como uma lesão que ocorre
nos elementos neurais do canal medular e que pode resultar
em alterações das funções motora, sensitiva e autonômica
[5,6].

Após serem acometidas pelo TRM, as pessoas passam a
conviver com a imobilidade ou a permanência na postura
sentada ou mesmo deitada, e a falta do ortostatismo e da
deambulação podem acentuar a perda da massa óssea, além de
causar contraturas musculares e úlceras de pressão,
diminuição da capacidade respiratória, do volume sanguíneo e
da resistência (endurance) e aumento da gordura corporal e
colesterol [2].
III. ELEVADOR ORTOSTÁTICO DINÂMICO
O “Elevador Ortostático Dinâmico - EOD” é um suporte de
peso, projetado por GARCEZ et al. [7], com a finalidade de
auxiliar na marcha das pessoas com lesão medular e faz parte
das pesquisas do Centro de Desenvolvimento e Transferência
de Tecnologias Assistivas (CDTTA). A partir da confecção
desse projeto, foram elaboradas pesquisas com os pacientes
incentivando a marcha ativa em solo, com suporte do EOD, e
também a musculação com o uso da técnica ciclo excêntrico
concêntrico para os membros inferiores. Resultados
significativos foram obtidos a partir desta pesquisa e pôde-se
perceber o incremento da força muscular e a independência
funcional, além do aumento dos níveis de pressão arterial
sistólica e diastólica nos pacientes.
Apesar dos bons resultados obtidos com as pesquisas com o
EOD, havia a necessidade de mensurar a descarga de peso
realizada pelos pacientes quando na posição ortostática ou no
treinamento de marcha, sendo que estes dados servirão para
avaliar concretamente o êxito do tratamento proposto. Por este
motivo foi idealizado um sistema de mensuração do peso
corporal por meio do uso de células de carga.
IV. AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS
Para aquisição dos dados necessários para mensuração do
peso que o paciente está descarregando em seus membros
inferiores, o “Sistema de Mensuração da Força Aplicada aos
Membros Inferiores” será constituído por uma célula de
carga, um sistema de amplificação e processamento do sinal e
uma interface homem-máquina para apresentação do
resultado.
A. Célula de carga
Sistema eletromecânico capaz de realizar a medição da força
peso que será acoplado entre o motor do sistema com EOD e o
colete do paciente. A partir da deformação causada pela
variação da resistência da Ponte de Wheatstone, uma tensão é
gerada na saída com alcances na escala de mV [10-3 Volts]. A
capacidade máxima deste dispositivo é de 200 Kg já que o
peso suportado pelo colete usado no sistema com EOD é de
no máximo 120 Kg. Depois de calibrada a célula, foram
realizadas medidas da tensão de sua saída proporcionais ao
peso sustentado pelo suporte e então foi possível desenvolver
o Gráfico da Calibração. Os códigos da programação serão
baseados neste gráfico para que os resultados sejam
verdadeiros e precisos.
B. Processamento do sinal
Devido ao fato da tensão de saída da célula utilizada possuir
um valor na escala de milivolts [mV], um amplificador será

utilizado em sua saída para alcançar uma escala maior, a
escala de Volts [V]. Isso torna possível o aumento da precisão
do sistema e permite que o sinal seja reconhecido pelo
processador do sinal. O amplificador usado é o INA126 com
um ganho de 250 vezes em relação à tensão de entrada, ou
seja, como a saída da célula de carga varia entre 0 e 20mV,
depois que passar por este bloco oscilará entre 0 e 5V.
O processador do sistema que receberá a tensão obtida pela
amplificação do sinal é um microcontrolador, um chip
inteligente responsável por receber, processar e armazenar
dados. O microcontrolador utilizado será o Arduíno, já que
este é atualmente o mais utilizado nestes casos devido à sua
facilidade de programação. Este sistema será responsável por
receber a tensão em volts e transformá-la em quilogramas de
acordo com a programação gravada, armazenando os
resultados obtidos.
C. Interface
Constituída por um display LCD conectado à saída do
microcontrolador, a interface tem a função de enviar os dados
armazenados anteriormente para que o responsável pelo
sistema possa avaliar o quanto do peso do seu paciente está
sendo suportado pelos seus membros inferiores. Isso tornará
possível o acompanhamento da evolução do paciente passo a
passo.
V. CONCLUSÃO
O Sistema de Mensuração da Força Corporal Aplicada aos
Membros Inferiores irá colaborar nos treinamentos da marcha
e também em pesquisas científicas, servindo como registro fiel
da evolução dos pacientes ao longo do tempo.
Após a finalização do protótipo, os testes começarão a ser
realizados em três pacientes e por ser um projeto de pesquisa
com os seres humanos, o mesmo será submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa. Os resultados obtidos no tratamento serão
salvos semanalmente, sendo registrados três dados para serem
comparados posteriormente. Com isto, um gráfico será gerado
para maior facilidade da avaliação da progressão do paciente
durante a reeducação da marcha.
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