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PREFÁCIO

A IX edição do Simpósio de Engenharia Biomédica (SEB) teve como forma-
to as edições anteriores (http://www.biomedica.eletrica.ufu.br/ixseb/), contan-
do com palestras, apresentação de artigos científicos, workshops, a IV Mostra 
de Tecnologia em Saúde e visitas técnicas a empresas do ramo.

O evento tem se consolidado como um importante fórum regional de dis-
seminação e discussão de assuntos relacionados à graduação e pós-graduação 
em Engenharia Biomédica. Ao longo dos anos o SEB tem recebido o apoio da 
Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) por meio da participação 
de sua diretoria nas atividades técnicas do evento.

O IX SEB contou com a participação de aproximadamente 400 estudantes 
de graduação e pós-graduação, o que confirma a relevância do mesmo para a 
região do Triângulo Mineiro. Uma novidade dessa edição foi a participação de 
estudantes e professores da Física Médica. 

Prof. Adriano de Oliveira Andrade, PhD
Universidade Federal de Uberlândia

Coordenador Geral do IX SEB
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RADIODIAGNÓSTICO PADRÃO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Uly Pita Vedovato, Rayre Janaina Vieira Silva, Lucio Pereira Neves, William Souza
Santos, Walmir Belinato, Linda V. E. Caldas and Ana Paula Perini

Avaliação de novas matrizes v́ıtreas pela técnica de termoluminescência para dosimetria
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LESIONADO NO EQUILÍBRIO DE PACIENTES SUBMETI-DOS A
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Elisângela De Andrade Aoyama, Ludmila Rocha Lemos, Vera Regina Fernandes Da
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CRIANÇAS COM SOBREPESO E OBESIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
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COGNITIVO DE DEFICIENTES INTELECTUAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Let́ıcia Segatto and Mariana Melo
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Cassiana Barreto, Ligia Nóbrega, Gabriella Silva, Isabela Marques, Felipe Martins,
Gabriel Machado, Murilo Rodrigues and Eduardo Naves
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Resumo: A falta de acessibilidade aos portadores de 
deficiência é uma questão que tem preocupado a 
sociedade contemporânea. Deficientes visuais 
encontram limitações ao desempenhar diversas 
atividades cotidianas, desde um simples deslocamento 
por grandes centros urbanos e comerciais, a realização 
de tarefas domiciliares. Dessa forma, a necessidade de 
estudar e de desenvolver métodos que auxiliem este 
grupo de pessoas, minimizando os efeitos da 
deficiência, tem se tornado cada vez mais evidente. 
Palavras-chave: Acessibilidade, deficiência visual, 
deslocamento. 
 
Abstract: The lack of accessibility for disabled bearers 
is one of the issues which have concerned contemporary 
society. Visually impaired (blinded) people struggle in 
developing many daily activities, since moving by huge 
urban and commercial centers to performing household 
tasks. Therefore, it has increasingly been clear the need 
of studying and developing methods which may help this 
group of people by minimizing the effects of disability. 
Keywords: Accessibility, visual impairment, moving. 
 
Introdução 
 

O termo deficiência visual refere-se a uma situação 
irreversível de diminuição da resposta visual em virtude 
de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após 
tratamento clínico e/ou cirúrgico. Dessa forma, é 
definida como a perda total ou parcial, congênita ou 
adquirida da visão, sendo que o nível de acuidade visual 
pode variar desde leve, moderada, severa, profunda (que 
compõem o grupo de visão subnormal ou de baixa 
visão) até ausência total da resposta visual, cegueira. 
Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde - 
(Bangkok, 1992) [1], o indivíduo com baixa visão ou 
visão subnormal é aquele que apresenta diminuição das 
suas respostas visuais, mesmo após tratamento e/ou 
correção óptica convencional, e uma acuidade visual 
menor que 6/18 à percepção de luz, ou um campo visual 
menor que 10 graus do seu ponto de fixação, mas que 
usa ou é potencialmente capaz de usar a visão para o 
planejamento e/ou execução de uma tarefa. 

Ainda de acordo com a OMS, as principais causas 
de cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, retinopatia 
diabética, cegueira infantil e degeneração macular. 
Segundo dados do IBGE de 2010 [2], no Brasil, mais de 
6,5 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual. 
Desse total, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar 
(cegos); 6.056.654 pessoas possuem grande dificuldade 
permanente de enxergar (baixa visão ou visão 

subnormal); a cada 5 segundos 1 pessoa se torna cega 
no mundo; do total de casos de cegueira, 90% ocorrem 
nos países emergentes e subdesenvolvidos; e até 2020 o 
número de deficientes visuais poderá dobrar no mundo. 
Estatísticas como essas evidenciam ainda mais a 
necessidade de se desenvolver técnicas de auxílio à 
portadores de deficiência visual. 

Uma forma de minimizar as dificuldades 
encontradas é através da utilização de tecnologias 
assistivas. Esses equipamentos visam proporcionar 
maior independência, qualidade de vida e inclusão 
social a pessoas debilitadas através da ampliação da 
comunicação, da mobilidade, do controle do ambiente, 
aprendizagem, trabalho e integração com a família, 
amigos e sociedade [3] [4]. 

Atualmente, pessoas com deficiência visual se 
locomovem com o auxílio de bengalas, permitindo-os 
obter maior noção do espaço físico ao redor e detectar 
diversos objetos, desde desnivelamentos na superfície 
do piso a obstáculos. No entanto, a bengala não detecta 
objetos altos, geralmente localizados acima da cintura, 
como placas de transito, orelhões, árvores, armários, 
entre outros fatores de risco que podem causar 
acidentes, visto que o usuário só ao identificaria após o 
choque [5] [6]. Dessa forma, torna-se evidente a 
importância de se utilizar equipamentos 
complementares a bengala para auxílio à detecção de 
objetos e obstáculos garantindo maior segurança e 
integridade a pessoas visualmente debilitadas. 

Este trabalho apresenta como objetivo o 
desenvolvimento de um equipamento eletrônico de 
sensoriamento ultrassônico para ser utilizado por 
deficientes visuais na detecção de obstáculos 
posicionados em regiões acima do torax visando levar 
maior qualidade de vida à estes indivíduos. 

 
Materiais e métodos 
 

Hardware - Para o projeto, foi utilizado um Arduino 
Pro Mini, uma placa de circuito integrado contendo um 
núcleo microcontrolador ATmega328 responsável pela 
gerencia de comando do equipamento. Com um poder 
de processamento de 16MHz e dimensão pequena 
(18mm x 33 mm) [7], o Arduino Pro Mini mostrou ser 
uma placa de controle ideal para o projeto, característica 
comprovada durante a fase de testes. Demais 
componentes utilizados: resistores, cabos conectores, 
placa para soldagem de componentes eletrônicos, uma 
fonte de alimentação (bateria de 12 Volts), um sensor 
ultrassônico HC-SR04, um mini motor de vibração de 
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celular, um óculos escuro entre outros materiais para 
montagem. 

 Inicialmente foi estudado o funcionamento do 
sensor HC-SR04, definindo os parâmetros de detecção e 
calculando os possíveis erros de medição. De acordo 
com o fabricante e com o manual do equipamento [8], 
além do HC-SR04 ser um sensor desenvolvido para 
comunicação com produtos Arduino, ele apresenta um 
alcance de sensoriamento dentro dos limites do projeto e 
possui dimensão baixa (45mm x 20mm x 15mm), 
tornando-se um componente ideal para o projeto. 

Durante todo o planejamento, houve sempre uma 
grande preocupação com a liberdade de movimento do 
usuário, ou seja, o equipamento a ser desenvolvido não 
deveria impedir a execução de qualquer tipo de 
movimento livre desejado, como rotação, flexão ou 
extensão do pescoço e de outros membros do corpo 
durante, por exemplo, a locomoção. Esta prioridade foi 
um dos princípios que levaram à necessidade de utilizar 
um óculos como suporte para alocação do sensor 
ultrassônico  e de todo o circuito eletrônico, garantindo 
um sensoriamento na altura da cabeça e restringindo 
todo o equipamento à um único local. De acordo com 
esboço, o equipamento desenvolvido recebeu o nome de 
Óculos Inteligente 

Basicamente, a função do Óculos Inteligente é 
alertar o usuário, através de um feedback tátil [9], 
quando o mesmo se aproxima de um objeto posicionado 
acima da região torácica, evitando uma possível colisão. 
O feedback tátil é garantido com o uso de um mini 
motor, que vibra de acordo com a distância do usuário 
ao local de colisão. Para permitir que o usuário possa 
identificar a distância a qual o objeto detectado se 
encontra e possa tomar uma decisão, o motor de 
vibração somente é ligado em um dado limiar e seu 
poder de vibração [10] é alterado de forma inversamente 
proporsional ao aumento ou à diminuição da distância 
do usuário ao objeto. O diagrama de blocos apresentado 
na Figura 1 ilustra os processos do equipamento. 

 
 
Figura 1: Diagrama de blocos do Óculos Inteligente. 
 

Uma vez definido, testado e desenvolvido o 
hardware do equipamento, que segue demostrado na 
Figura 2, iniciou-se a fase de desenvolvimento do 
software.  

 

 
 
Figura 2: Fotos do Óculos Inteligente. 
 

Software – O software foi elaborado na plataforma 
ARDUINO versão 1.6.9 utilizando a biblioteca 
NewPing.h para implementação do sensor ultrassônico. 
Através de vários testes feitos com a colaboração de 
voluntários não deficientes visuais, foi possível 
delimitar um limiar para se fazer o acionamento do mini 
motor de vibração. Para garantia de total obscuridade da 
visão, os voluntários foram devidamente vedados. De 
acordo com a média dos testes, foi definido que a 120 
cm de distância do ponto de colisão, o motor deveria ser 
ligado onde a vibração se inicia com força de 20%. 

A alimentação do motor é feita por um sinal PWM. 
Possuindo 8 Bits, o Arduino Pro Mini permite uma 
excursão PWM de 0 a 255. Dessa forma, foi definido 
que a 120 cm o motor deveria vibrar com 20% de sua 
força (PWM = 50) e que a 15 cm, na eminência de 
colisão, o motor deveria vibrar com uma força de 80% 
(PWM = 200). No intervalo de 120 cm a 15 cm, o poder 
de vibração do motor aumentaria inversamente 
proporcional à diminuição da distância do usuário ao 
ponto de colisão. Distância menores que 15 cm foram 
consideradas como colisão eminente, o motor de 
vibração permanece então desligado (PWM = 0). 

 
Resultados 
 

Após a finalização do dispositivo, iniciou-se a etapa 
de testes finais com a participação dos membros da 
equipe desenvolvedora e com a colaboração de 
voluntários. De acordo com o questionário aplicado ao 
final dos testes, foi possível constatar que o dispositivo 
apresentou total eficiência na execução de sua 
funcionalidade, garantindo segurança e aumentado a 
confiabilidade durante o deslocamento (movimentação) 
de usuário com a visão obscurecida. 
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Figura 3: Imagem representativa do código de 
programação carregado no dispositivo. 
 
Discussão 
 

O equipamento é passível de melhoria. Atualmente, 
o grupo está estudando uma melhor maneira de fixar o 
sensor ultrassônico à haste central do óculos, de modo a 
permitir uma maior flexibilidade de alocação do 
dispositivo na haste, permitindo ao usuário opção de 
escolha do óculos a ser utilizado. Além disto, estudam-
se modos de isolar o equipamento de forma a torna-lo 
menos sensível à umidade. 

A próxima etapa do projeto é fazer testes com 
voluntários portadores de deficiência visual, para 
constatação de total eficácia do dispositivo. 

 
Conclusão 
 

O Óculos Inteligente foi desenvolvido com o intuito 
de auxiliar deficientes visuais nas mais diversas tarefas 
diárias, alertando-os quando se aproximam de algum 
objeto localizado acima da região torácica, e que 
normalmente não são percebidos pela bengala, 
diminuindo a taxa de acidentes e contribuindo com a 
segurança e a integridade do usuário. 
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Resumo: Neste trabalho, foi estudada a influência dos 
componentes de uma câmara de ionização de 
extrapolação na sua resposta. Este estudo foi realizado 
utilizando o código de Monte Carlo MCNP-4C, e a 
qualidade padrão de radiodiagnóstico para feixes diretos 
(RQR8). Usando o tally F6 e 2,1 𝑥𝑥 109 histórias 
simuladas, os resultados mostraram que a configuração 
e o material da câmara de ionização não alteraram 
significativamente a energia depositada em seu volume 
sensível. O eletrodo coletor e a placa suporte foram os 
componentes com maior influência na resposta da 
câmara de ionização. 
Palavras-chave: câmara de ionização, radiodiagnóstico, 
Simulação de Monte Carlo. 
 
Abstract: In this work, we studied the influence of the 
components of an extrapolation ionization chamber on 
its response. This study was undertaken using the 
MCNP-4C Monte Carlo code, and the standard 
diagnostic radiology quality for direct beams (RQR8). 
Using tally F6 and 2,1 𝑥𝑥 109  simulated histories, the 
results showed that the ion chamber design and 
material do not alter significantly the energy deposited 
in its sensitive volume. The collecting electrode and 
support board were the components with more influence 
on the chamber response. 
Keywords: ionization chamber, diagnostic radiology, 
Monte Carlo Simulation. 
 
Introdução 
 

As câmaras de ionização são equipamentos com os 
quais é possível estudar os efeitos de diferentes doses de 
radiação ionizante. Elas podem ser usadas em várias 
aplicações como, por exemplo, em dosimetria de feixes 
de radiodiagnóstico. 

Existem tipos diferentes de câmaras de ionização, 
que variam conforme a funcionalidade e a radiação que 
se pretende estudar [1]. Dentre esses, há as câmaras de 
extrapolação. Semelhante a qualquer câmara de 

ionização, essas têm como princípio, a teoria de Bragg- 
Gray, segundo a qual, a energia que os átomos contidos 
dentro de um volume específico preenchido por um gás 
possui, se relaciona com a ionização deste gás [1]. 

Basicamente, as câmaras de extrapolação possuem 
um mecanismo em que duas placas paralelas estão 
dispostas de modo que, em seu interior, existe um 
volume de ar e dois eletrodos, um denominado eletrodo 
coletor e o outro, eletrodo de alta-tensão [1,2]. 

Existem câmaras de ionização nas quais o volume 
sensível pode variar pela movimentação das placas; 
outras permitem variar a separação entre os eletrodos e, 
ainda há aquelas em que ambas essas possibilidades se 
fazem presentes. Isso permite uma ampliação do uso 
destas câmaras de ionização, favorecendo estudos e 
pesquisas na área de dosimetria. 

Os avanços na área da física estatística, e a 
ampliação do uso de metodologias, com o método de 
Monte Carlo, têm proporcionado relevantes auxílios em 
estudos relacionados à caracterização de novos 
detectores de radiação [2]. 

Neste contexto, o trabalho aqui realizado, consiste 
na avaliação de uma câmara de ionização de 
extrapolação em uma qualidade de radiação utilizada 
em radiodiagnóstico (RQR8), com o propósito de 
investigar, via simulação computacional, a influência 
dos componentes da câmara de ionização de 
extrapolação na sua resposta.  
 
Materiais e métodos 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada 
uma câmara de extrapolação cujas especificações técni-
cas estão descritas na Tabela 1 e uma fotografia é apre-
sentada na Figura 1. 
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Tabela 1: Especificações técnicas da câmara de 
ionização de extrapolação caracterizada neste trabalho. 

 
Componentes Especificações 
Material do eletrodo Grafite 
Espessura do eletrodo 3 mm 
Diâmetro do eletrodo 30 mm 
Material da janela de 
entrada Mylar 

Material da parede PMMA 
Material do volume 
sensível Ar atmosférico 

Material Isolante PMMA 
 
 

 

 
 

 
Figura 1: Fotografia da câmara de ionização de extrapo-
lação caracterizada neste trabalho [3]. 
 

 
Para estudar esta câmara de ionização foi utilizado o 

código de Monte Carlo MCNP-4C. Este código foi 
desenvolvido e é mantido pelo Laboratório Nacional 
Los Alamos [4]. Ele consiste de um código 
multipropósito, que pode ser utilizado para simular o 
transporte de diferentes tipos de radiações. 

Neste trabalho, este código foi utilizado para 
determinar a influência dos componentes da câmara de 
ionização na sua resposta. O espectro empregado nas 
simulações foi o feixe padrão de radiodiagnóstico 
RQR8. As características da qualidade de radiação 
RQR8 são: tensão no tubo de 100 kV, camada 
semirredutora de 3,97 mmAl e taxa de kerma no ar igual 
a 67,45±0,54 [5]. 

Este espectro foi obtido experimentalmente, no 
Laboratório Padrão Primário da Alemanha Physikalisch 
Technische Bundesnstalt (PTB) [6].  O espectro foi 
adquirido em um equipamento de raios X da marca 
Yxlon, a uma distância de 100,0 cm do ponto focal do 
tubo de raios X, mesma distância utilizada nas 
simulações. 

Neste trabalho, na simulação de Monte Carlo foi 
utilizado um tally. O tally representa o modo como as 
informações devido a corrente de partículas, o fluxo 
angular e a energia depositada, podem ser apresentadas 
[4, 7]. Para obter os resultados, de energia depositada no 
volume sensível da câmara de ionização, foi utilizado o 
tally F6. O número de histórias simuladas foi igual a 
2,1x109. 

 
 

Resultados 
 

Para avaliar a influência dos componentes da câmara 
de ionização em sua resposta, primeiramente, foi feita a 
geometria da câmara de ionização, com o código 
MCNP-4C, como apresentado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2: Câmara de extrapolação simulada com código 
MCNP-4C. 
 

A influência dos componentes da câmara de 
ionização na sua resposta foi determinada como a razão 
entre a energia depositada no volume sensível, sem o 
componente em estudo, pela energia depositada, 
considerando a câmara de ionização completa.  Para 
estudar a câmara de ionização sem o componente, o 
material, que constitui o componente em estudo, foi 
substituído por ar, o mesmo ar que rodeia a câmara de 
ionização. 

Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Influência dos componentes da câmara de 
ionização em seu volume sensível, considerando a 
qualidade de radiação RQR8. 
 

Componente 
estudado 

Razão entre as 
energias 

depositadas 
Cabo 1,00 
Eletrodo coletor 0,96 
Corpo externo 0,99 
Isolantes 1,00 
Placa suporte 0,89 
Parafusos 1,00 

 
 
Discussão 
 

Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que 
o eletrodo coletor e a placa suporte apresentam a maior 
influência sobre a câmara de ionização. Estes 
componentes estão mais próximos ao volume sensível 
da câmara de ionização, e suas influências são maiores 
em relação aos demais componentes. Embora, os 
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isolantes também estejam próximos ao volume sensível, 
eles têm um tamanho pequeno e não tem influência na 
energia depositada no volume sensível da câmara de 
ionização. 

Na literatura, também são apresentados alguns 
estudos com câmaras de ionização. No trabalho de Muir 
e Rogers [8], por exemplo, a influência do eletrodo 
coletor, feito de alumínio, foi de 50,0% para um feixe de 
raios X de 200 kVp.  Comparando este resultado com o 
encontrado para a câmara de ionização em estudo, que 
apresenta eletrodo coletor de grafite, podemos perceber 
que a influência foi bem menor.  

Os resultados indicaram, portanto, que a 
configuração e os materiais utilizados na construção da 
câmara de ionização de extrapolação, não alteraram de 
forma significativa a energia depositada no volume 
sensível da câmara de ionização.  
 
Conclusão 
 

Neste trabalho, uma câmara de ionização de 
extrapolação, com todas as dimensões, materiais e 
disposição geométrica conhecidas, foi simulada com o 
código de Monte Carlo MCNP-4C. Este código foi 
utilizado para estudar a influência dos componentes 
constituintes da câmara de ionização na sua resposta, 
utilizando o feixe de radiodiagnóstico padrão RQR8. Os 
resultados apontaram uma pequena influência dos 
componentes estudados sobre a resposta da câmara de 
ionização, e, além disso, ela apresenta várias vantagens: 
baixo custo, fácil montagem e robustez. Sendo assim, 
esta câmara de ionização de extrapolação pode ser 
utilizada para dosimetria de feixes de radiodiagnóstico, 
uma vez que sua configuração e materiais constituintes, 
não afetaram de forma significativa a sua resposta. 
Portanto, a principal contribuição deste trabalho foi 
ampliar o uso da câmara de extrapolação, utilizada para 
dosimetria de radiação beta, para ser também utilizada 
em dosimetria de feixes de radiação X. 
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Resumo: Novas matrizes vítreas foram avaliadas para 
dosimetria de doses altas. Suas composições nominais 
são 20Li2CO3.10Al2O3.10CdO.60B2O3 e 
20Li2CO3.10Al2O3.15CdO.55B2O3 (mol%). As 
matrizes vítreas foram irradiadas com diferentes doses: 
50, 100, 200, 500, 700 e 900 Gy, e foram analizadas 
pela técnica de termoluminescência. As curvas de 
emissão termoluminescente foram obtidas e mostram 
um grande potencial de uso dessas matrizes para 
dosimetria de doses altas. 
Palavras-chave: dosimetria, termoluminescência, 
matriz vítrea, doses altas, proteção radiológica. 
 
Abstract:  
New glass matrices were evaluated for high dose 
dosimetry. Their nominal composition are 
20Li2CO3.10Al2O3.10CdO.60B2O3 and 
20Li2CO3.10Al2O3.15CdO.55B2O3 (mol%). The glass 
matrices were irradiated with different doses: 50, 100, 
200, 500, 700 and 900 Gy, and analysed via the 
thermoluminescence technique. The 
thermoluminescence emission curves obtained showed a 
great potential of using these matrices in high dose 
dosimetry. 
Keywords: dosimetry, termoluminescence, glass matrix, 
high doses, radiologic protection. 
 
Introdução 
 

O uso de doses altas de radiação está se tornando um 
campo com crescimento promissor. Os processos que 
envolvem doses no intervalo entre 10 Gy e 100 kGy são 
caracterizados como doses altas e englobam, por 
exemplo, as atividades de gamagrafia, cura de tintas e 
vernizes, polimerização de fios e cabos, irradiação de 
pedras semipreciosas e alimentos, esterilização de 
materiais cirúrgicos e cosméticos, entre outros [1]. 

Nestes processos, é necessário a implementação de 
um controle de qualidade eficiente para assegurar que a 
dose de radiação correta seja entregue ao objeto em 
questão. Usualmente, para dosimetria de doses altas, 
matrizes vítreas são empregadas, e o procedimento de 
leitura é realizado pela técnica de termoluminescência 
[2]. 

Uma grande variedade de matrizes vítreas tem 
potencial para serem utilizadas como dosímetros de 
doses altas, pelo baixo custo de produção, por suas 
propriedades dosimétricas e pelo tamanho relativamente 
pequeno comparado com outros dosímetros utilizados 
na área [3]. 

Matrizes vítreas que contém Cádmio (Cd) em sua 
composição têm sido avaliadas e mostram resultados 
promissores para serem utilizadas como dosímetros pela 
literatura recente [4,5]. Entretanto, mais estudos são 
necessários para avaliar como a alteração na 
concentração de Cádmio, na matriz, afeta a sua resposta 
dosimétrica. 

O processo de termoluminescência (TL) é 
classificado como uma emissão fosforescente 
termicamente estimulada. Em um isolante ideal, os 
elétrons ocupam a banda de valência, a banda de 
condução se encontra inabitada e a separação entre as 
duas bandas é denominada banda proibida, onde não há 
níveis de energia para os elétrons ocuparem [6]. 

Quando o material é irradiado, se a energia do fóton 
incidente é suficiente para vencer a diferença de energia 
entre as bandas do material, o elétron irá absorver esta 
energia e passará a habitar a banda de condução, 
deixando buracos (vacâncias) na banda de valência. 

Se o material possui uma impureza ou dopante, no 
nosso caso o Cádmio, haverá a inserção de níveis de 
energia dentro da banda proibida. Esses níveis 
energéticos atuam como armadilhas de elétrons e 
buracos, dependendo de sua profundidade na banda. Os 
elétrons ao tentarem retornar para a banda de valência, 
serão armadilhados, assim como os buracos, até que 
algum estímulo, nesse caso térmico, libere eles. Ao 
aquecer o material, os elétrons recebem energia térmica 
que se for maior que a profundidade da armadilha, faz 
com que eles retornem a banda de condução. A partir 
desse momento, há uma probabilidade de recombinação 
de elétrons com buracos que depende da temperatura de 
aquecimento do material. Quando esta recombinação 
ocorre, há a emissão de um fóton TL. 

À medida que a intensidade da emissão TL pelo 
material se torna mais intensa, significa que há mais 
recombinações de elétron-buraco ocorrendo. Conforme 
se aquece o material, é possível obter uma curva da 
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intensidade da emissão TL em função da temperatura de 
aquecimento. Esta é denominada a curva de emissão TL 
[7]. 

 
Materiais e métodos 

 
As matrizes vítreas foram sintetizadas pelo método 

de fusão em forno de carbeto de silício a 1350ºC por 
15 minutos sob atmosfera de carbono. O resfriamento 
foi realizado entre duas chapas de bronze-latão a 0ºC, e 
tratadas termicamente a 350ºC por 12 horas. 

Foram desenvolvidas amostras de matrizes vítreas 
de composição nominal 
20Li2CO3.10Al2O3.10CdO.60B2O3 e 
20Li2CO3.10Al2O3.15CdO.55B2O3 (mol%). 

As irradiações foram realizadas em um equipamento 
Gamma Cell-220 que emprega uma fonte de Cobalto-60, 
com uma taxa de dose de 1,38 kGy/h. As amostras 
foram posicionadas a uma distância de 10 cm da fonte e 
foram irradiadas com as doses: 50, 100, 200, 500, 700 e 
900 Gy. Este irradiador está localizado no Centro de 
Tecnologia das Radiações, do Instituto de Pesquisas 
Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), à 
temperatura ambiente. Para garantir o equilíbrio 
eletrônico durante as irradiações, as amostras foram 
cobertas com uma camada de 3 cm de polimetil-
metacrilato (PMMA). 

Após as exposições, as curvas de emissão TL foram 
obtidas em uma leitora Harshaw TLD Modelo 4500, 
com um computador pessoal para a aquisição de dados. 
As medições foram realizadas da temperatura ambiente 
até 400ºC, utilizando um fluxo constante de N2 de 
2,5 L/min e uma taxa de aquecimento de 10ºC/min. 
 
Resultados 
 

A primeira matriz vítrea analisada é a de composição 
nominal 20Li2CO3.10Al2O3.10CdO.60B2O3 (mol%). A 
Figura 1 mostra as curvas de emissão TL desta matriz 
para todos os valores de dose irradiada. 

A Figura 2 mostra as curvas de emissão TL da 
segunda matriz vítrea analisada, de composição nominal 
20Li2CO3.10Al2O3.15CdO.55B2O3 (mol%), para todos 
os valores de dose irradiada. 

 
Discussão 
 

A matriz vítrea com [10CdO] apresenta um pico 
com alta intensidade em 160ºC apenas para a dose 
irradiada de 900 Gy. Para as demais doses, os picos de 
emissão TL encontram-se deslocados para temperaturas 
mais altas, porém possuem intensidade muito baixa de 
emissão e algumas se sobrepõem (100, 200 e 500 Gy), 
indicando saturação do sinal. Já na matriz com [15CdO] 
observa-se picos com alta intensidade de emissão TL a 
partir da dose irradiada de 200 Gy. Também é possível 
notar que há um aumento no sinal TL conforme 
aumenta-se a dose irradiada, com os picos de emissão 
centrados acima de 200ºC. Por último, ocorre uma 
saturação do sinal TL na curva de 900 Gy.

 
 

Figura 1: Curvas de emissão TL da matriz vítrea de 
composição nominal 
20Li2CO3.10Al2O3.10CdO.60B2O3 (mol%) para doses 
altas de radiação. 

 

 
 
Figura 2: Curvas de emissão TL da matriz vítrea de 
composição nominal 
20Li2CO3.10Al2O3.15CdO.55B2O3 (mol%) para doses 
altas de radiação. 

 
 
Conclusão 
 

Foi observado que a matriz vítrea com maior 
concentração de Cádmio (15CdO) possui uma resposta 
que pode ser melhor tratada por métodos quantitativos 
para todos os valores de doses comparando com a 
matriz de menor concentração de Cádmio (10CdO). A 
matriz de [15CdO] também apresentou picos de emissão 
acima de 150ºC, evitando que fatores ambientais como 
temperatura ambiente, umidade do ar e radiação de 
fundo, possam exercer influência considerável na curva 
de emissão TL. Vários outros testes são necessários para 
prosseguir com a caracterização completa das 
propriedades dosímetricas dessas matrizes, como: curva 
de dose-resposta, desvanecimento e reprodutibilidade da 

88



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

resposta, dependências angular e energética e dose 
mínima detectável. 
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Resumo: Uma câmara de ionização tipo lápis especial, 
foi avaliada para determinar a influência de seus 
componentes em sua resposta, para feixes padrões 
diretos de raios X. Para este propósito, empregou-se o 
método de Monte Carlo e um espectro padrão de 
radiodiagnóstico (RQR5). Os resultados obtidos 
mostram que, embora, esta câmara de ionização tipo 
lápis tenha sido fabricada para dosimetria de tomografia 
computadorizada, ela também pode ser empregada para 
dosimetria de feixes padrões de radiodiagnóstico. Isto se 
deve ao fato de que não houve influência significativa 
dos componentes da câmara de ionização na sua 
resposta, quando esta foi irradiada com feixes de 
radiodiagnóstico. 
Palavras-chave: Câmara de ionização, simulação de 
Monte Carlo, feixe padrão de radiodiagnóstico. 
 
Abstract: A special pencil ionization chamber was 
evaluated to determine the influence of its components 
in its response, to standard diagnostic radiology beams. 
For this purpose, we used the Monte Carlo method and 
a standard diagnostic radiology spectrum (RQR5). The 
results showed that although this pencil ionization 
chamber has been made for computed tomography 
dosimetry, it can also be used for dosimetry in diagnos-
tic radiology.  This is due to the fact that there was no 
significant influence of the components of the ionization 
chamber in its response when it was irradiated with 
diagnostic radiology beams. 
Keywords: Ionization chamber, Monte Carlo simulation, 
standard- diagnostic radiology beam. 
 
Introdução 
 

Os raios x foram descobertos em 1895 por Wilhelm 
Conrad Röentgen, e desde então seu uso tem sido 
empregado em exames de diagnóstico. Com o passar do 
tempo, surgiu à necessidade de avaliar as doses de 
radiação envolvidas nestes exames, a fim de evitar os 
riscos provenientes das doses de radiação absorvidas 
pelo paciente. A determinação da dose absorvida é 
importante não somente para fins de proteção 

radiológica, mas também por estar relacionada à 
otimização da qualidade da imagem nos procedimentos 
de diagnóstico. 

O primeiro método de determinação de dose foi o 
eritema induzido pela radiação. Em 1908, Paul-Ulrich 
Villard propôs uma nova técnica para determinação de 
dose que se baseava na ionização gerada no ar em 
condições normais de temperatura e pressão. Este 
conceito de determinação de dose foi adotado no 
Segundo Congresso Internacional de Radiologia, em 
1928, e tem sido utilizado na dosimetria em medicina 
desde a sua criação [1]. 

Um dosímetro bastante utilizado em dosimetria das 
radiações é a câmara de ionização tipo lápis. Esta 
câmara de ionização foi desenvolvida especialmente 
para dosimetria em tomografia computadorizada (TC) e, 
para esse fim, ela possui uma configuração especial e 
algumas propriedades particulares. Não é comum 
utilizar a câmara de ionização tipo lápis em dosimetria 
de feixes padrões de radiodiagnóstico, porém é possível 
encontrar na literatura alguns trabalhos, como o de Maia 
e Caldas [2], que mostram o bom desempenho de uma 
câmara de ionização tipo lápis comercial para vários 
feixes de radiação, incluindo feixes padrão de 
radiodiagnóstico. 

No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 
(IPEN/CNEN-SP) foi desenvolvida uma câmara de 
ionização tipo lápis, com comprimento do volume 
sensível de 1,0 cm, e com algumas diferenças em 
relação às câmaras de ionização comerciais. Estas 
diferenças estão relacionadas ao material que ela foi 
constituída e à disposição geométrica de seus 
componentes. Esta câmara de ionização já foi avaliada 
para dosimetria de feixes padrões de TC, com resultados 
dentro das normas internacionais [3,4]. 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar esta 
câmara de ionização tipo lápis especial, utilizando o 
código de monte Carlo MCNP-4C [5], avaliando a 
influência de seus componentes em sua resposta para 
feixes padrões de radiodiagnóstico. Esta avaliação é 
importante, pois além destas câmaras serem produzidas 
nacionalmente, utilizando materiais de baixo custo, seu 
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uso poderá ser estendido para feixes de radiação 
diferente dos feixes de TC, o que ajudará hospitais e 
clínicas que possuem apenas este tipo de câmara de 
ionização a fazer melhor uso dela. 
 
Materiais e métodos 
 

A câmara de ionização tipo lápis caracterizada neste 
trabalho, foi desenvolvida no IPEN e possui 
características diferentes das câmaras de ionização 
comerciais. A Figura 1 mostra esta câmara de ionização, 
e suas características são apresentadas na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Características da câmara de ionização tipo 
lápis. 
 

Componentes Especificações 
Material do eletrodo 
coletor Alumínio 

Material da parede 
PVC com uma 

camada de 
grafite 

Diâmetro do eletrodo 
coletor 1,22 mm 

Diâmetro do interior da 
câmara de ionização 6,72 mm 

Espessura da parede 0,26 mm 
Comprimento do 
volume sensível 10,00 mm 

Tipo de conector BNC 
Volume sensível 0,34 cm3 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 1: Câmara de ionização tipo lápis avaliada neste 
trabalho (a) e esquema do volume sensível, com os 
materiais constituintes (b). Figura modificada de [3]. 
  

Foi utilizado o código de Monte Carlo MCNP-4C [5] 
para simular esta câmara de ionização tipo lápis. Este 
código permite simular o transporte de diferentes 
radiações ionizantes. A câmara de ionização foi 
simulada com base em suas dimensões reais, 
apresentadas na Tabela 1, incluindo os materiais que 
cada componente é constituído. Seus principais 
componentes são: parede de PVC, eletrodo coletor de 
alumínio, corpo de PMMA e conector BNC. 

Durante as simulações, foi empregado um espectro 
de radiodiagnóstico convencional, fornecido pelo 
Laboratório Padrão Primário da Alemanha Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) [6].  Este espectro foi 

adquirido no PTB em um equipamento de raios X da 
marca Yxlon, que opera até 450 kV, a uma distância de 
100,0 cm do ponto focal do tubo de raios x.  Esta é a 
mesma distância utilizada durante as simulações.  Este 
espectro é referente à qualidade de referência RQR5 e 
suas características são: tensão no tubo de 70 kV, 
camada semirredutora com 2,58 mmAl e taxa kerma  no 
ar de 37,88 ± 0,32 mGy/min [7]. 

Para avaliar a influência dos componentes da câmara 
de ionização tipo lápis em sua resposta, determinou-se a 
razão entre as energias depositadas no volume sensível 
da câmara de ionização sem o componente em estudo e 
a câmara de ionização completa. Para determinar a 
energia depositada no volume sensível, sem o 
componente em estudo, o material que constitui este 
componente foi substituído por ar, o mesmo ar que 
rodeia a câmara de ionização.  Para o estudo do material 
da parede, o PVC foi substituído por PMMA e avaliou-
se a razão entre as energias depositadas com estes 
materiais diferentes da parede. 

O número de histórias simuladas foi de 2,1x109, e a 
energia depositada foi obtida utilizando o tally F6. 

 
Resultados 
 

A câmara de ionização tipo lápis completa, simulada 
no código de Monte Carlo MCNP-4C, é apresentada na 
Figura 2. 

 

 
 
Figura 2: Geometria da câmara de ionização tipo lápis 
empregada nas simulações com seus principais 
componentes. 

 
Ao substituir os componentes a serem avaliados por 

ar, exceto a parede de PVC que foi substituída por 
PMMA, determinou-se a razão entre as energias 
depositadas no volume sensível da câmara de ionização, 
sem o componente a ser avaliado, e a câmara de 
ionização completa. Estes resultados são apresentados 
na Tabela 2. 
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Tabela 2. Influência dos componentes da câmara de 
ionização tipo lápis em seu volume sensível, 
considerando a qualidade de radiação RQR5. 
 

Componente 
estudado 

Razão entre as 
energias 

depositadas 
Eletrodo coletor 1,02 
Conector BNC 1,00 
Corpo de PMMA 0,98 
Parede de PVC 
substituída por PMMA 1,06 

 
Discussão 
 

Os dados apresentados na Tabela 2 mostram a 
influência dos componentes da câmara de ionização tipo 
lápis em sua resposta, quando submetida a um feixe 
padrão de radiodiagnóstico.  

Da Tabela 2 é possível observar que o conector BNC 
não apresentou influência na resposta da câmara de 
ionização. Este fato é importante, pois este conector é 
colocado junto à câmara de ionização, o que difere das 
câmaras de ionização comerciais, em que o conector é 
ligado à câmara de ionização através de um cabo. A 
influência do corpo de PMMA também foi 
insignificante. 

Também pode-se observar que o eletrodo coletor de 
alumínio tem influência na resposta da câmara de 
ionização. Isto está relacionado ao fato de que os 
elétrons de recuo e os fotoelétrons, produzidos por 
interações de fótons com o eletrodo coletor de alumínio, 
contribuírem com a energia depositada em seus volumes 
sensíveis.  

A parede de PMMA no lugar de PVC apresentou a 
maior influência entre as energias depositadas no 
volume sensível. Esta influência está relacionada à 
diferença dos números atômicos destes materiais.  

 
Conclusão 
 

Neste trabalho, foi avaliada uma câmara de 
ionização tipo lápis, onde foi determinada a influência 
de seus componentes em sua resposta.  Uma das 
motivações deste trabalho está relacionada ao fato de 
que estas câmaras de ionização são comumente 
aplicadas em dosimetria de TC e seria de grande 
importância ampliar seu uso para dosimetria de feixes 
de radiodiagnóstico, principalmente para hospitais e 
clinicas que podem possuir apenas este tipo de câmara 
de ionização. Outra motivação é que esta câmara foi 
desenvolvida no Brasil pelo IPEN, utilizando materiais 
de baixo custo e possui algumas diferenças das câmaras 
de ionização tipo lápis comerciais. No estudo realizado 
neste trabalho, foi possível observar que a maior 
influência encontrada foi na substituição da parede de 
PMMA, que constitui a maioria das câmaras de 
ionização comerciais, por PVC. Esta influência é 
pequena, o que nos permite concluir que esta câmara de 

ionização tipo lápis é uma boa alternativa para 
dosimetria em radiodiagnóstico. 
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Resumo: A utilização de dosímetros é muito importante 
na monitoração de radiação ionizante, que pode ser 
empregada na área médica, industrial e ambiental. A 
técnica de termoluminescência é muito utilizada em 
dosimetria de doses altas, que inclui atividades como 
gamagrafia, esterilização de materiais cirúrgicos, irradi-
ação de alimentos, etc. As principais vantagens de mate-
riais dosimétricos termoluminescentes são as suas pe-
quenas dimensões, o fato de não necessitarem de cabos 
ou equipamentos auxiliares durante a medida da dose e 
suas altas sensibilidades para detecção de radiação. A 
técnica termoluminescente consiste basicamente na 
detecção de um sinal luminescente, de um material 
previamente irradiado, por meio de um estímulo térmi-
co. Neste trabalho, a técnica de termoluminescência foi 
utilizada para estudar uma nova matriz vítrea, com 
composição nominal de 
20Li2CO3.10Al2O3.10BaO.60B2O3 (mol%) irradiada 
com doses entre 10 Gy e 900 Gy em uma fonte de 60Co.  
Os resultados obtidos mostraram que esta nova matriz 
vítrea apresenta uso potencial em dosimetria de altas 
doses. 
Palavras-chave: dosimetria, termoluminescência, 
novos materiais.  
 
Abstract: The use of dosimeters is very important in 
ionizing radiation monitoring, which can be used in 
medical, industrial and environmental field. 
Thermoluminescence technique is widely used for high-
dose dosimetry, which includes activities such as 
gammagraphy, sterilization of surgical instruments, 
food irradiation, among other activities. The main 
advantages of thermoluminescent dosimetric materials 
are their small size, the fact that they do not require 
cables and secondary equipment during measurement of 
dose and their high sensitivity for radiation detection. 
The thermoluminescent technique consists basically in 
the detection of a luminescent signal from a previously 
irradiated material using thermal stimulus. In this work, 
the thermoluminescence technique was used to study a 
new glass matrix, with nominal composition 
20Li2CO3.10Al2O3.10BaO.60B2O3 (mol%) irradiated 
with doses between 10 Gy and 900 Gy using a 60Co 

source. The results showed that this new glass matrix 
has potential use in high-dose dosimetry. 
Keywords: dosimetry, thermoluminescence, new 
materials. 
 
Introdução 
 

Termoluminescência é o fenômeno caracterizado pe-
la emissão de luz de um material aquecido, sendo este 
sido previamente irradiado. A quantidade de luz emitida 
é proporcional à dose de radiação absorvida pelo mate-
rial. O fenômeno de termoluminescência já é conhecido 
há muito tempo desde que Robert Boyle, em 1663, 
observou no escuro a emissão de luz através de um 
diamante aquecido pela sua temperatura corporal [1]. A 
utilização da termoluminescência como uma técnica em 
dosimetria da radiação foi sugerida por Farrington Da-
niels e seu grupo de pesquisa [1].  

Alguns materiais emitem luz quando aquecidos e são 
denominados materiais termoluminescentes (TL). Al-
gumas características são importantes num material TL, 
tais como: alta sensibilidade, resposta linear em função 
da dose absorvida, intensidade da luz emitida e tempera-
tura de emissão [2]. Existem diversos materiais que 
podem ser aplicados em termoluminescência, tanto 
naturais quanto artificiais. Dentre os naturais podemos 
citar o BeO, o Al2O3 e o CaF2 (fluorita), já entre os 
artificiais os mais utilizados são: LiF:Mg,Ti; 
LiF:Mg,P,Cu; LiF:Dy; CaSO4:Dy; Li2B4O7:Mn; 
Li2B4O7:Cu [3; 4]. 

Diversas pesquisas estão sendo feitas para melhorar 
as características dos materiais TL por meio de sua 
preparação, utilizando diferentes métodos de síntese ou 
pela dopagem com diferentes impurezas [5; 6]. Alguns 
vidros também apresentam potencial para serem aplica-
dos como dosímetros. Uma das vantagens de se utilizar 
o vidro como detector de radiação é que este apresenta 
dimensão reduzida, podendo ser manipulado facilmente 
e têm baixo custo de produção [7]. Existem trabalhos 
recentes que mostram o uso potencial de materiais ví-
treos para dosimetria das radiações [8; 9].  

A técnica de termoluminescência pode ser aplicada 
para dosimetria ambiental, pessoal e de doses altas. A 
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dosimetria de doses altas, que envolve doses num inter-
valo de 10 Gy a 100 kGy, está se tornando cada vez 
mais comum, sendo aplicada em atividades tais como: 
gamagrafia, esterilização de materiais cirúrgicos, irradi-
ação de alimentos, cura de tintas e vernizes, irradiação 
de pedras semipreciosas, polimerização de cabos e em 
atividades com reatores nucleares, entre outras ativida-
des [10]. 

Notando o fato de que atividades que envolvem ra-
diação de doses altas estão se tornando cada vez mais 
comuns, surge, então, a necessidade de controle da 
radiação envolvida nestas práticas. Sendo assim, este 
trabalho pretende caracterizar uma nova matriz vítrea, 
com composição nominal de 
20Li2CO3.10Al2O3.10BaO.60B2O3 (mol%), avaliada 
para diferentes doses: 10, 50, 100, 200, 500, 700 e 
900 Gy, utilizando-se a técnica de termoluminescência. 
 
Materiais e métodos 
 

Síntese do sistema vítreo – A síntese do material 
vítreo foi realizada pelo método de fusão tradicional, em 
forno de carbeto de silício, a uma temperatura de 
1340ºC por 15 minutos sob atmosfera de carbono. A 
amostra foi resfriada utilizando-se duas chapas de bron-
ze-latão a 0ºC e tratada termicamente a 350ºC por 12 
horas. O material vítreo obtido é mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Sistema vítreo, com composição nominal de 
20Li2CO3.10Al2O3.10BaO.60B2O3 (mol%), testado 
neste trabalho para dosimetria de doses altas. 

Irradiação – As amostras foram irradiadas utilizan-
do-se uma fonte de 60Co, sistema Gamma-Cell 220 
fabricado pela Atomic Energy of Canada, à temperatura 
ambiente, com uma taxa de dose de 1,38 kGy/h. Este 
sistema encontra-se localizado no Centro de Tecnologia 
das Radiações (CTR) do Instituto de Pesquisas Energé-
ticas e Nucleares. Placas de Lucite com espessura de 
3,0  mm foram utilizadas de modo a manter o equilíbrio 
eletrônico das amostras durante as irradiações. 

 
Medições de Termoluminescência – As medições 

termoluminescentes foram realizadas da temperatura 
ambiente até 400°C, utilizando um fluxo constante de 
N2 de 2,5 L/min e uma taxa de aquecimento de 
10°C/min. Para realização das medidas, foi empregado 
um sistema leitor Harshaw TLD modelo 4500 e um 
computador pessoal para a aquisição dos dados (Figu-
ra 2). 

 

 
Figura 2: Sistema leitor Harshaw TLD empregado para 
obtenção das medidas termoluminescentes. 

Resultados  
 
De forma a caracterizar esta nova matriz vítrea, 

foram obtidas as curvas de emissão termoluminescente 
e a curva de dose-resposta. 

As doses utilizadas para irradiação da matriz vítrea 
foram de 10, 50, 100, 200, 500, 700 e 900 Gy. Para cada 
dose, foi obtida uma curva de emissão TL, que são 
apresentadas na Figura 3. Durante as medições foi 
utilizada a área integrada entre 50ºC e 400ºC. 

 

 
Figura 3: Curvas de emissão TL da matriz vítrea com 
composição nominal de 
20Li2CO3.10Al2O3.10BaO.60B2O3 (mol%) para doses 
altas. 

A curva de dose-resposta é representada pela 
resposta termoluminescente do material em função da 
dose de radiação absorvida por este material. Para o 
levantamento da curva de dose-resposta a matriz vítrea 
foi irradiada com as doses de 10 Gy a 900 Gy. Para cada 
valor de dose foram realizadas cinco medições de forma 
a determinar o respectivo desvio padrão para cada dose. 

A curva de dose-resposta obtida para esta matriz 
vítrea é mostrada  na Figura 4.   
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Figura 4: Curva de dose-resposta da matriz vítrea com 
composição nominal de 
20Li2CO3.10Al2O3.10BaO.60B2O3 (mol%), com os 
respectivos desvios padrões. 

Discussão 
 

Pode-se observar que a intensidade  
termoluminescente na Figura 3 cresce com a dose 
absorvida. As doses de 10, 50, 100 e 200 Gy apresentam 
intensidade do sinal termoluminescente muito baixa e os 
picos não tão bem definidos quando comparados com as 
doses de 500, 700 e 900 Gy que apresentam picos bem 
definidos em 125ºC, além de uma intensidade do sinal 
TL muito alta. 

Para as doses avaliadas neste trabalho, a curva de 
dose-resposta, mostrada na Figura 4, apresenta um 
comportamento linear, sendo esta uma importante 
propriedade para um dosímetro termoluminescente, já 
que materiais que apresentam comportamento não-
linear devem passar por cuidadosa calibração e correção 
para sua utilização.  

A curva dose-resposta está relacionada a processos 
de transferência de carga tanto durante a irradiação, 
quanto durante o aquecimento, podendo revelar a 
existência de processos de competição entre os defeitos 
pela captura de portadores de carga. A sublinearidade ou 
supralinearidade pode causar erros na estimativa da 
dose no dosímetro TL, porém não exclui o uso deste 
dosímetro, mas requer a calibração cuidadosa e correção 
para evitar erros adicionais. Sendo assim, o 
comportamento linear apresentado na curva de dose-
resposta permite que o material, caracterizado neste 
trabalho, possa ser utilizado para avaliação da dose de 
radiação sem calibração. Portanto, a matriz vítrea 
analisada pode ser aplicada para dosimetria de doses 
altas no intervalo de dose avaliado. 

 
Conclusão 
 

Neste trabalho, uma nova matriz vítrea foi estudada 
e analisada para uso em dosimetria de doses altas. A 
matriz vítrea foi irradiada com diferentes doses: 10, 50, 
100, 200, 500, 700 e 900 Gy. Pela análise do compor-
tamento das curvas de emissão e dose-resposta, pode-se 

concluir que a matriz vítrea avaliada neste trabalho 
apresenta uso potencial como um detector em dosime-
tria de doses altas, relacionado a atividades como gama-
grafia, cura de tintas e vernizes, esterilização de materi-
ais cirúrgicos, irradiação de pedras semipreciosas, entre 
outras atividades. Portanto, este trabalho trouxe como 
contribuição científica o estudo de um novo material 
dosimétrico para ser aplicado em medições de radiação 
ionizante. Como trabalhos futuros, novos testes de ca-
racterização (reprodutibilidade e perda de sinal),     
deste material, serão propostos, para então, passar a 
utilizá-lo em dosimetria de doses altas. 
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Resumo: Este artigo apresenta um protótipo 
desenvolvido para o auxílio de pessoas que apresentam 
deficiência visual, a fim de orientá-las sobre a distância 
em que sua mão se encontra de um objeto. O protótipo é 
composto por sensor ultrassônico, vibracall, buzzer e 
potenciômetro interligados entre si e conectados a um 
Arduino Pro Mini. Este último compreende a distância 
do sensor, colocado na mão do indivíduo e o alerta. A 
partir de distâncias pré-determinadas, o equipamento 
emite vibrações e sinais auditivos, que varia em 
intensidade e frequencia de acordo com a proximidade 
do objeto.  
Palavras-chave: Deficiência Visual, Arduíno, vibracall, 
Ultrassom, buzzer. 
 
Abstract: This paper presents a prototype developed to 
aid people with visual shortcoming in order to educate 
them about the distance that their hand is to an object. 
The prototype is composed of an ultrasonic sensor, 
vibrate, a buzzer and potentiometer interconnected and 
connected to a Arduino UNO, that comprehend the 
distance sensor setted in the hand of the individual and 
the alert. As from the predetermined distances, the 
equipment emits vibrations and audio signals, which 
become more intense, and frequently according to the 
proximity of the object. 
Keywords: visual impairment, Arduino, vibrate, 
Ultrasound, buzzer.. 
 
Introdução 
 

A deficiência é definida segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como “problemas nas funções 
ou nas estruturas do corpo” [1,2]. A deficiência visual 
em especial compromete a segurança para a realização 
das atividades de vida diária [3]. Segundo dados, do 
Censo de 2010, existem no Brasil cerca 6,5 milhões de 
pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 
seis milhões com baixa visão [4]. É comum que pessoas 
que apresentam pequena porcentagem de visão, ou 
nenhuma, sofram acidentes enquanto se locomovem ou 
realizam ações cotidianas. Grande parte dos deficientes 
visuais é auxiliada somente por uso de bengalas, e se 
guiam de acordo com o toque da mesma no solo ou 
próxima a ele. Obstáculos que, por ventura, estejam em 
posições mais altas, são frequentemente despercebidos e 
desta forma, geram eventualidades.   

Usualmente observa-se ainda, a dificuldade em 
estimar distancias, em virtude da localização imprecisa 
de um objeto. Inúmeros incidentes podem ocorrer em 

tarefas corriqueiras como pegar um copo, por exemplo, 
devido à dificuldade apresentada pelo indivíduo em 
determinar a extensão do movimento que deve se 
realizar para segurar um instrumento. O 
desenvolvimento do equipamento se deu, portanto, com 
a finalidade de auxiliar esses deficientes na precisão das 
distancias de objetos.  

Sabe-se que demais capacidades sensoriais, como 
habilidades auditivas, podem vir a desenvolver-se com o 
déficit visual [3]. Com o propósito de atingir ainda mais 
pessoas, o dispositivo conta com alertas sonoros que 
permitem determinar se objetos ou obstáculos estão 
mais ou menos próximos. 

Para compreender melhor acerca do desempenho do 
equipamento, o funcionamento de cada um dos 
componentes utilizados foi cuidadosamente analisado. 
São eles: 

● Sensor ultrassônico é um elemento de caráter 
analógico que detecta massas sólidas e líqui-
das, sem necessidade de contato. É composto 
por dois canais: um como fonte de emissão de 
ondas e um como recepção de ondas. Operam 
através da emissão de uma radiação limpa e 
que não se sujeita a interferência de outras fon-
tes que emitam radiações eletromagnéticas. 
Funcionam com a emissão de ondas, através do 
canal de emissão, que ao encontrar um obstá-
culo, são refletidas de volta ao sensor e capta-
das pelo canal de recepção, indicando a pre-
sença de um anteparo na sua zona de detecção. 
O comprimento de onda e a frequência de ope-
ração do sensor ultrassônico são, portanto, fa-
tores determinantes da eficiência do mesmo pa-
ra detecção dos objetos.  

● buzzer é um componente eletrônico composto 
por duas camadas de metal e uma camada in-
terna de cristal pizoelétrico, que recebe deter-
minada fonte de energia e a traduz em frequên-
cia sonora. O estímulo do buzzer por um cir-
cuito faz com que este emita alertas auditivos 
em formas de beep, que podem ser contínuos 
ou não, de acordo com a programação inserida 
no circuito que o comanda.  

● vibracall é um motor elétrico que responde a 
comandos do circuito inserido. Possui formato 
circular e é composto por placas metálicas e 
placa pizoelétrica que respondem a variação de 
tensão imposta sobre ele com vibrações. No 
equipamento, as vibrações ocorrem de acordo 
com a proximidade dos objetos detectados 
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● Potenciômetro é um componente eletrônico 
com capacidade de variar sua resistência inter-
na, e desta forma, variar passagem de tensão e 
assim, parâmetros de controle. Foi utilizado a 
fim de variar o limiar de operação do sensor ul-
trassônico, aumentando ou diminuindo a dis-
tância de alerta. 

● Arduino Pro Mini é micro controlador que 
engloba software e hardware, onde o software, 
programável externamente, interage diretamen-
te com o hardware aplicado ao mesmo. Apre-
senta pinos de alimentação, de entradas e saí-
das, analógicas e digitais, modulação de pulso 
aplicada, botão de reinicialização, conexão 
com portas USB, entre outras funcionalidades.  

Basicamente, o funcionamento do equipamento se 
dá através do sinal captado pelo sensor ultrassônico, 
determinado no potenciômetro, que é inserido no 
Arduino Pro Mini. Esse comanda, então, os 
componentes buzzer e vibracall, fazendo-os realizar 
atividades de acordo com os parâmetros estabelecidos 
na programação. 
 
Materiais e métodos 
 

O equipamento foi desenvolvido a partir dos 
seguintes elementos: 

• Arduino Pro Mini; 
• Sensor Ultrassom Arduino; 
• Vibracall LG; 
• Buzzer; 
• Diodo Zener; 
• Resistor 30Ω; 
• Potenciômetro. 

O sistema é alimentado com uma bateria externa, 
com tensão de 9V e promove a interação entre os 
componentes acima dispostos da seguinte forma: 

 

 
Figura 1. Circuito esquemático utilizado. 
 
Na programação do Arduino foram definidos os 

limiares de atuação e as funções que deveriam ser 
realizadas de acordo com os limiares apresentados. 
Foram criadas funções para serem desempenhadas de 
acordo com a resposta de proximidade dada pelo sensor 
de ultrassom. Os limiares foram definidos na faixa de 
0,4m e 0,05m. Entende-se que acima de 0,4 m, o 
indivíduo não corre algum tipo de risco ou não está 

suficiente perto de algum objeto para ser capaz de 
segurá-lo. Abaixo de 0,05m, o indivíduo já tem a 
convicção da ação que deseja realizar, pegando o objeto 
ou desviando do mesmo, e por isto, o sinal de alerta é 
interrompido. A comunicação serial foi configurada com 
9600 BPS, ou seja, 9600 bits por segundo são recebidos. 
As leituras foram feitas a partir das entradas A3 (entrada 
analógica de número 3, através do potenciômetro que 
define o limiar de operação. As saídas digitais 8 e 9, que 
também são saídas moduladoras de pulso, foram 
configuradas como saídas dos dispositivos de alerta, o 
vibracall e o buzzer, sendo a saída 9 conectada ao 
vibracall e a saída 8, ao buzzer. 

Desta forma, o esquema de funcionamento do 
equipamento se dá através da emissão de ondas 
ultrassonoras, que ao se depararem com um objeto com 
distância menor ou igual a 0,4m, retorna uma mensagem 
de vibração, em um ciclo de 0,5 segundos. Quando a 
distância entre equipamento fica entre 0,1m e 0,05m, 
são emitidos sinais auditivos pelo buzzer, com ciclos de 
0,5 segundos, além dos sinais vibratórios já emitidos. 

Ao total, o equipamento mede 0,36m², com 
dimensões de 0,06m de largura e 0,06m de altura, e 
apresenta 0,03m de profundidade. A pulseira, usada 
como suporte para o protótipo mede 0,2m de 
comprimento,  e sua colocação é feita por encaixe. 
 
Resultados 

 
Desenvolvido para auxílio de detecção de objetos e 

sinalização sobre a proximidade de obstáculos, o 
equipamento se mostrou eficiente. Foram realizados 
vários testes, em diversas ocasiões e com objetos de 
diferentes composições. Independente do estado do 
objeto, sólido como um copo, líquido como fluxo de 
água proveniente de uma torneira, ou granular, o sensor 
ultrassônico capta a presença e o circuito emite os sinais 
de alerta, dentro dos limiares impostos. 

Foi testada também a continuidade dos alertas 
emitidos, uma vez que a mão do indivíduo esteja em 
contínuo movimento. E, novamente, independente da 
composição do objeto, os alertas foram intensificados 
em potência e frequência, de acordo com a maior 
proximidade. 
 
Discussão 

 
O uso de sensores ultrassônicos para a detecção de 

objetos seria de grande auxílio para deficientes visuais, 
considerando que o apoio comum para os mesmos é 
focado no ato de locomoção do corpo como um todo, 
através da caminhada. Com a utilização da bengala, o 
deficiente visual não tem percepção de anteparos que 
estejam posicionados acima dos membros inferiores, a 
não ser pelo tato. De qualquer forma, o tato expõe o 
deficiente visual a incidentes comuns, que podem ser 
evitados com a utilização do sensor ultrassônico. Além 
disso, o dispositivo se mostra uma ferramenta de ótimo 
custo-benefício em virtude de seu baixo custo. 

As maiores dificuldades enfrentadas na execução e 
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desenvolvimento do equipamento foram o tamanho e o 
peso da bateria externa, pela qual o circuito é 
alimentado. Além do acondicionamento do circuito em 
um suporte que fosse ao mesmo tempo eficiente e 
seguro para o protótipo, e fidedigno à variação do 
limiar. Observou-se ainda que, sendo o potenciômetro, 
um componente que apresenta grande impedância 
interna, a alimentação do circuito não se fez suficiente 
para que pudesse ser variada. 

 
Conclusão 
 

Ponderando os pontos conflitantes para o 
desempenho do protótipo, mesmo que sejam 
prejudiciais a aspectos estéticos e de utilização, o 
funcionamento do sistema não é comprometido. Desta 
forma, pode-se inferir que o mesmo é eficaz naquilo em 
que se propõe. 

Considerando a hipótese de uma utilização real e 
contínua do equipamento, ele minimizaria as 
dificuldades táteis de deficientes visuais, facilitaria a 
realização de atividades cotidianas, evitaria acidentes e 
possui excelente custo-benefício ao usuário. 
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Resumo: A interface entre homem-máquina pode ter 
várias aplicações, inclusive na área de Tecnologias 
Assitivas (TA), pois atualmente, com os avanços da 
tecnologia, muitos estudos são feitos para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas e, principalmente, dos 
deficientes, seja qual for esta deficiência. Vistas todas as 
dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais, foi 
analisado e implementado este projeto na área de TA 
que consiste em um medidor de temperatura corpórea 
(mais conhecido como termômetro) para o auxílio a tais 
deficientes. Portanto, o equipamento permite que estas 
pessoas possuam uma vida mais independente, podendo 
ter um feedback auditivo.  
Palavras-chave: tecnologia assistiva, deficientes 
visuais, termômetro. 
 
Abstract: The man-machine interface can have multiple 
applications, including the area of Assistives 
Technologies (AT), as currently, with advances in 
technology, many studies are made to improve the 
quality of life of the people and, especially, the disabled, 
whatever this deficiency is. Owing to all the difficulties 
faced by the visually impaired, was analyzed and 
implemented this project in the area of AT that consists 
of a body temperature (thermometer) for assistance to 
them. Therefore, the equipment allows these people to 
have a more independent life, with the auditory 
feedback. 
Keywords: assistive technology, visually impaired, 
thermometer. 
 
 
Introdução 
 

Entende-se por Tecnologia Assistiva (TA) como 
recursos que auxiliem na potencialização das 
habilidades de pessoas com algum tipo de deficiência 
física, ou seja, tem como finalidade o desenvolvimento 
individual de pessoas com algum tipo de limitação [1]. 

Os cegos contam, atualmente, com variados recursos 
que auxiliam em seu processo de apreensão e 
aprendizagem dos principais conteúdos do 
conhecimento: materiais adaptados, Livro Falado, 
Sistema de Leitura Ampliada, Thermoform. Além disso, 
nos microcomputadores acessíveis, existe o Terminal 
Braille, Impressora Braille, Scanner de Mesa e, 
especialmente, os Sintetizadores de Voz, com destaque 

para o Sistema Operacional Dosvox, cuja grande 
aceitação pelos usuários, tanto em nível domiciliar 
quanto em nível escolar, tornou-o um dos mais 
utilizados em todo o país [2]. 

Vive-se um momento em que a tecnologia é 
altamente valorizada. O mundo atual funciona a partir 
de tecnologias cada vez mais sofisticadas e a crença na 
sua eficácia é significativa. Sem dúvida, os recursos 
técnicos podem facilitar a vida moderna do homem. No 
entanto, é importante estar atento ao fato de que ela 
pode não contemplar a totalidade das necessidades das 
pessoas [3]. 

A Tecnologia Assistiva envolve tanto o objeto, ou 
seja, a tecnologia concreta (o equipamento ou 
instrumento), quanto o conhecimento requerido no 
processo de avaliação, criação, escolha e prescrição, isto 
é, a tecnologia teórica. Tem como áreas de aplicação: 
adaptações para atividades da vida diária; sistemas de 
comunicação alternativa; dispositivos para utilização de 
computadores; unidades de controle ambiental; 
adaptações estruturais em ambientes domésticos, 
profissionais ou público; adequação da postura sentada; 
adaptações para déficits visuais e auditivos; 
equipamentos para mobilidade; adaptações em veículos 
[3]. 

O cego e o deficiente visual severo são estimulados 
a serem independentes nas suas atividades de vida 
diária. Quando frequentam escola especial são 
habilitados na arte de preparar seus alimentos, cuidar de 
suas roupas e de sua casa, e se têm filhos devem estar 
preparados para cuidá-los. A habilitação para a vida 
diária do cego instrumentaliza-o para executar estas 
tarefas com segurança, sem dúvida, quando não tem esta 
oportunidade de treinamento, está mais exposto a riscos 
[4]. 

A partir disto, o presente estudo objetivou a 
implementação de um projeto de que consiste na 
medição da temperatura corpórea destinado à 
deficientes visuais, que possui feedback auditivo, 
introduzindo este benefício da TA na vida dessas 
pessoas, deixando-as mais independentes com eventos 
cotidianos, mostrando que a TA deve ser cada dia mais 
introduzida na vida dos deficientes. 
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Materiais e métodos 
 

Trata-se de um estudo de avaliação e implementação 
de um equipamento em Tecnologia Assistiva, que 
consiste num medidor da temperatura corpórea (mais 
conhecido como termômetro) para deficientes visuais. O 
equipamento consiste em um hardware que foi 
projetado segundo especificações técnicas dos 
componentes que o compõe, sendo este controlado por 
um microcontrolador. A temperatura é captada por um 
sensor, que é um sinal analógico, lido pelo 
microcontrolador. A configuração de montagem se 
apresenta na Figura 1. O software manipula esses dados 
adquiridos e executa segundo um comando 
estabelecido. Assim, um feedback auditivo é executado, 
informando ao deficiente se eles está com febre ou não. 

 

 
Figura 1: Configuração de montagem do hardware. 

 
Como documentação do projeto, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica na base de dados Scielo e Google 
Acadêmico, com a finalidade de obter artigos 
científicos. Com os resultados obtidos com esta 
pesquisa foi possível deter maiores conhecimentos 
acerca do tema “Tecnologia Assistiva”, além de 
informações sobre a acessibilidade e a inserção do 
deficiente auditivo na sociedade não adaptada à ele. 

A fase inicial de execução do projeto foi de maiores 
especificações sobre os componentes que foram 
utilizados na montagem do hardware. Posteriormente, 
uma pesquisa foi feita sobre as bibliotecas e códigos 
necessários para o software, que foi programado na 
plataforma de programação de linguagem do Arduino.  

 
Arduino – plataforma de prototipagem eletrônica 

open-source que se baseia em hardware e software de 
uso acessível e fácil. O microcontrolador da placa é 
programado com a linguagem de programação Arduino, 
baseada na linguagem Wiring, e o ambiente de 
desenvolvimento Arduino, baseado no ambiente 
Processing. 

 
Para fins de verificação visual, caso seja necessário, 

consegue-se plotar as informações captadas na 
plataforma de desenvolvimento do software, que, no 

caso, é a temperatura medida. Essa plotagem acontece 
com uma frequência estabelecida no código de 
manipulação dos dados. 

 

 
Figura 2: Diagrama de blocos do funcionamento. 
 

Para montagem do software, foi necessária a 
instalação da biblioteca do Arduino “i2master.h”. 
 
 
Resultados 
 

Os resultados do projeto foram satisfatórios, visto 
que cumpre seu objetivo de dar um feedback auditivo ao 
usuário. O feedback se dá através do componente 
buzzer, que emite som quando o sensor MLX 90614 
processa temperaturas acima de 37.8 ºC, indicativo de 
febre no usuário. Para que o projeto pare de emitir som 
basta distanciar o sensor de temperatura do corpo e ele 
passe a processar somente os valores de temperatura 
ambiente. A montagem final do hardware segue abaixo. 
Como teste, foi utilizado o sistema em dos integrantes 
do grupo que, com os olhos vendados, conseguiu saber, 
aproximadamente, qual era sua temperatura vista a 
frequência com que o buzzer disparou o som. 

 
 

Hardware
(receber
sinal)

Software
(controlar as
informações)

Feedback
auditivo
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Figura 3: Montagem do hardware. 

  
Discussão 
 

Este projeto foi proposto como critério de avaliação 
da disciplina Interface-Homem Máquina, componente 
curricular do curso de Engenharia Biomédica da UFU. 

O sensor não teve uma resposta muito precisa, dando 
uma variação média de dois graus Celsius ao medir a 
temperatura corporal.  

Uma possível melhoria para o projeto seria montar o 
circuito desenvolvido numa placa impressa para 
diminuir interferências e perdas de sinal. A utilização de 
um outro sensor com uma melhor resolução seria uma 
outra alternativa. 

Foi possível desenvolver o projeto, satisfazendo os 
objetivos propostos. Visto que é uma tecnologia que 
pode ser implantada, estudos futuros podem ser 
continuados para uma melhora em seu 
desenvolvimento. 
 
 
Conclusão 
 

A plataforma Arduino vem ganhando cada vez mais 
notoriedade e usabilidade e, devido a sua grande 
utilização, dispões gratuitamente de muito material de 
forma eletrônica para pesquisa e solução de dúvidas, 
além de todos os componentes eletrônicos terem seu 
Datasheet contendo todas as informações a seu respeito.  

Logo, as informações estão facilmente dispostas 
para solucionar problemas que para pessoas sem alguma 
deficiência se mostra como simples e sem relevância 

mas que são de grande importância para o usuário que 
se quer atingir com a determinada TA. 

A satisfação do grupo de desenvolvimento foi 
grande visto os resultados obtidos. Algumas melhorias 
podem ser implementadas, como discutido neste artigo, 
para um melhor aproveitamento do usuário. 
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Resumo: O controle de temperatura de Incubadoras 
Neo-natais,na maioria das vezes é feito via transmissão a 
cabo, e então surge a problemática visto que muitas vezes 
essa transmissão é dificultada devido ao fato da  equipe 
profissional que faz o monitoramento apenas visualiza 
esses valores ao entrarem dentro das sala onde estão as 
incubadoras, e com esse projeto de monitoramento via 
Wi-Fi, a equipe terá uma visualização até mesmo em 
outros lugares a não ser a sala onde as incubadoras estão 
instaladas, sendo possível ter uma central de 
monitoramento separada, pois a transmissão de dados 
Wi-Fi possui um alcance de dezenas de metros. 
Palavras-chave: Sensor de temperatura, Wifi, controle 
de temperatura. 
 
Abstract: The temperature control of Neo-natal 
incubators, most of the time is done via transmission 
cable, and there is the issue where often such 
communication is difficult due to the fact that the team 
that is monitoring only see these values to come within 
the room where the incubators, and how this monitoring 
project via Wi-Fi, the team will have a view even 
elsewhere unless the room where incubators are installed, 
being possible to have a central separate monitoring 
because Wi-Fi transmission data has a range of tens of 
meters. 
Keywords: Temperature sensor, wifi, temperature control. 
 
Introdução 

 
A incubadora consiste de um ambiente fechado com 

paredes transparentes, geralmente feitas de acrílico, para 
permitir a monitoração visual do recém-nascido. Ela 
possui várias aberturas (portinholas) para manusear o 
recém-nascido sem a necessidade de abrir sua cúpula. 

O recém-nascido é colocado sobre um colchão feito 
com material macio e isolante térmico, sob este colchão 
existe uma bandeja de alumínio, sob esta parede metálica 
que isola o compartimento do recém-nascido do resto do 
equipamento estão os dispositivos eletromecânicos de 
controle (aquecimento, umidificação e circulação do ar). 

 Desta maneira, observa se que é de extrema 
importância, o controle de temperatura, umidade etc. para 
que a equipe profissional do hospital possa de maneira 
clara e precisa monitorar quaisquer variações destes 
valores e por consequência, ser possível tomar as atitudes 
cabíveis para que a temperatura do equipamento volte ao 

valor que se espera. 
A princípio o projeto foi apresentado e discutido em 

sala de aula, na disciplina de Projeto Interdisciplinar, e 
com o passar das aulas foi se implementando novas ideias 
que seriam de melhor abordagem para o mesmo. O 
trabalho foi evoluindo de maneira rápida, visto que 
buscou se ajuda de alguns professores no 
estabelecimento dos módulos do projeto.  A motivação da 
escolha do projeto em si, se baseou na necessidade de um 
controle rígido de temperatura e unidade em incubadoras, 
porém a implementação desse método, como a 
transmissão de dados via Wi-Fi, para maior comodidade 
da equipe profissional, e para que como o uso do módulo, 
os dados fossem atualizados em tempo real, o que era 
mais difícil de ocorrer usando a transmissão a cabo 
normal. 
 
Materiais e Métodos 
 
    Após, o entendimento da necessidade do preto ser  
feito e  nos  benefícios que o mesmo traria  para o 
ambiente hospitalar,  a  metodologia, se  baseou em 
avanços semanais durante o primeiro semestre letivo de 
2016 da Universidade Federal de Uberlândia,   na   
disciplina  de   Projeto  Interdisciplinar, com isso, durante 
o semestre  letivo,  foi  apresentado semanalmente  o  
desenvolvimento  do  protótipo,  até  a  verso   final  do   
mesmo.    Logo, após o orçamento dos materiais que 
deveriam ser utiliza- dos, partiu se para a compra dos 
mesmos, e implementação junto a parte de programação 
do sensor de temperatura e umidade, bem como o módulo. 
    Decidiu-se então, usar o sensor DHT11, pois este um 
sensor de temperatura e umidade que permite fazer 
leituras de temperaturas entre 0 a 50 Celsius e umidade 
entre 20 a 90%, muito usado para projetos com Arduino. 
E o Módulo Wireless ESP8266, pois com este foi 
possível facilmente se conectar a um ponto de acesso Wi-
Fi e possui fácil comunicação com o Arduino. 
    Para entender o funcionamento do sensor, notou-se 
que era necessário determinar seus terminais, onde tem 
se apenas 4 pinos : Vcc, Data e GND e um para bit de 
paridade. A conexão deste com o Arduino foi feita 
utilizando manuais obtidos pela internet. Apenas três 
pinos são usados: GND, VCC e Dados, o pino de dados 
do sensor foi conectado ao pino dois do Arduino. 

    O interessante neste componente o protocolo usado 
para transferir dados entre o MCDU (unidade de exibição 
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de controle) e o sensor, pois as leituras do sensor são 
enviadas usando  apenas um  único  fio   de   barramento, 
onde o pino de dados é ligado na porta Digital  do  
Arduino, e os demais na Porta Analógica.                     Após 
essa etapa de estudo do sensor, foi possível fazer o estudo 
do Módulo Wi-Fi, e como este funciona, o interessante 
neste componente o protocolo usado para transferir dados 
entre o MCDU (unidade de exibição de controle) e o 
sensor, pois as leituras do sensor são enviadas usando 
apena um único fio de barramento, e o pino de dados 
ligado na porta Digital do Arduino, e os demais na Porta 
Analógica, o alcance aproximado deste de 91 metros, 
sendo sua tensão de operação: 3.3 V, e a comunicação 
serial feita nos pinos TX e RX do Arduino. 
    Decide-se então utilizar os seguintes componentes 
para montagem do circuito, que determinamos também 
usar rede wi-fi. 
 

• Dois sensores de temperatura DHTII; 
• Arduino  UNO; 
• Protoboard 400 pontos; 
• Modulo Wireless ESP8266; 
• Dois resistores 10 kΩ; 

 
    Parte da programação, foi  realizada  na  linguagem  C,  
e  fornece  os requisitos do programa necessários, para 
que se possa realizar  as  leituras  de  Temperatura  e 
Umidade com isso, durante o semestre  letivo,  foi  
apresentado semanalmente  o  desenvolvimento  do  
protótipo,  até  a  verso   final  do   mesmo. 
    O protótipo foi pensado para ser implementado em 
incubadoras neonatais, porém, pode ser utilizado para 
monitoramento de diversas unidades que precisam de um 
controle rígido de temperatura e umidade. Para a 
montagem desse protótipo, foi usado o micro controlador 
Arduino Uno, bem como os sensores e modulo Wireless, 
como mostrado na figura abaixo. 
    A montagem foi bastante simples e para saber como 
ligar os devidos componentes foi consultado o datasheet 
dos mesmos. A ligação do sensor de temperatura DHTII 
foi feita de acordo com a imagem abaixo: 

Já o módulo WI-FI ESP8266-01 foi conectado ao arduino 
como mostrado na figura abaixo: 
 

 

 
Figura 3 -Protótipo Real do sensor e módulo 

 
Resultados 
 

Como o esperado era conseguir enviar o sensor de 
temperatura e umidade via wifi para uma central de 
monitoramento num raio pré-determinado. O objetivo do 
trabalho foi concluído porém para acessa os dados era 
necessário entrar no ip fornecido pelo modulo wifi 
através do arduino. Através da imagem abaixo nota-se o 
resultado final obtido no projeto: 
 

 
Figura 4- Display obtido com os dados capturados pelo 

módulo WI-FI. 

 
Na prática, esse projeto poderá funcionar em sincronia 

Figura 1- Esquema Ligação do DHTII 

Figura 2 Esquema de Ligação do Módulo WI-FI 
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com as demais incubadoras, visto que nesse caso foi 
realizado o protótipo para apenas duas incubadoras, 
porém na pratica, como na maioria das vezes existem 
diversas incubadoras na mesma sala, essa medição 
poderá ser realizada em diversas destas, possibilitando 
assim bons resultados no ambiente hospitalar. 
 
 
Discussão 
 
      A discussão do projeto girou em torno da           
implementação do mesmo, em ambientes neonatais, 
mesmo que não completamente, que ele trouxesse algo 
útil, que inspirasse alguma ideia de implementação, nem 
que seja um monitoramento separado. Decidiu-se  então 
com o intuito de aprimorar o curso e de criar algo 
inspirador e nos dedicar a esse projeto. Começamos esse 
projeto porque achamos esse tema um tanto inovador 
para o meio hospitalar, pois não né muito comum se 
encontrar monitoramentos como esse, e achamos útil 
porque isso claramente  facilitaria as atividades dos 
profissionais no âmbito hospitalar,  contribuindo para 
uma melhora nas atividades desse setor.  
 
Conclusão 
 

Então através do projeto, conclui-se que, após o 
término do trabalho de que além da importância 
acadêmica, o mesmo oferece uma grande importância 
para entendermos o processo de transmissão de dados via 
rede sem fio, e a exibição desses dados, bem como é 
obtido o valor de temperatura que se deseja monitorar. 
Foi de extrema gratificação poder ver o funcionamento 
detalhado do projeto bem como sua aplicação a nível de 
demonstração, para os alunos de introdução a eng. 
biomédica e para os colegas de sala de aula. Foi 
proveitoso em todos os sentidos, e exigiu que nos 
preparássemos para a realização de várias etapas as quais 
não tínhamos facilidade em executar. Seja na parte 
eletrônica e teórica, quanto no aprendizado e crescimento 
acadêmico, encontramos que o trabalho foi 
extremamente importante 
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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar 
uma forma inovadora de automação da iluminação de 
uma Cabine de Experimentos Eletrofisiológicos a partir 
de interface computadorizada, utilizando LED RGB. 
Atualmente, existe um número considerável de doenças 
que podem ser diagnosticadas e até tratadas com uso da 
luz (cromoterapia). O objetivo do estudo apresenta 
como foco a construção de um controlador de 
iluminação de uma cabine, na qual é possível 
desenvolver experimentos eletrofisiológicos, através da 
interface computadorizada utilizando de um 
equipamento de baixo custo e fácil manejo. 
 Palavras-chave: controle de iluminação, LED, efeitos 
fisiológicos, interface computadorizada.  
 
Abstract: This article presents an innovative way of 
automating the lighting of a Experiments cabin Electro-
physiological from computer interface using LED RGB. 
Currently, a considerable number of diseases that can 
be diagnosed and treated by use of light, so the aim of 
the study has focused on the construction of a lighting 
controller of a cabin in which to develop electrophysio-
logical experiments using computerized interface using 
inexpensive equipment and easy handling. 
Keywords: Lighting control, LED, physiological effects, 
computerized interface. 
 
 
Introdução 
 

Em busca de “sair da escuridão”, o homem 
descobriu e dominou a primeira fonte de luz: o fogo. 
Posteriormente, foram desenvolvidas novas fontes de 
luz que auxiliaram na iluminação, como lampiões e 
velas. Com a descoberta da eletricidade, foi 
desenvolvida a lâmpada elétrica, a qual é utilizada até os 
dias atuais. 

 As luminárias foram criadas e possibilitaram obter 
níveis adequados de iluminação artificial para o 
desenvolvimento de tarefas visuais, visando o conforto e 
a satisfação do usuário [1]. A iluminação correta e 
apropriada do local, além de realçar o espaço e valorizar 
o ambiente, também proporciona conforto, economia, 
bem-estar e saúde para quem os frequenta e este estudo 
têm crescido nos últimos anos com o surgimento do 
LED (Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz, 
em português) [2]. 

Com a aplicação da iluminação LED é possível 

planejar ambientes de acordo com a necessidade 
desejada, desde uma sala confortável, a clínicas, 
hospitais, asilos e escolas. Esta tecnologia, por sua 
flexibilidade em temperatura de cor e aplicação, facilita 
muito as diversas situações em ambientes diferenciados. 
Pode-se, também, associar a beleza, economia e bem-
estar de um projeto de iluminação LED com a positiva 
influência sobre o efeito biológico no dia-a-dia das 
pessoas [3].  

Levando em consideração ciclo biológico/relógio 
biológico/ritmo circadiano do ser humano, por exemplo, 
o ritmo circadiano é controlado através da noite e do dia, 
num ciclo biológico que se repete a cada 24 horas, 
regido pela luz do sol e pela falta dela. Conhecendo-se 
tais efeitos, é possível planejar um controle de 
iluminação de um local para atingir os objetivos 
(fisiológicos) desejados. Logo, o emprego de fontes de 
luz de baixa potência como os LEDs, pode propiciar um 
recurso terapêutico opcional aos convencionais ou ser 
utilizado em conjunto com estes, com a vantagem do 
baixo custo e geração de efeitos fisiológicos bem 
definidos [3].  

Com o intuito de relacionar os benefícios da 
iluminação com LED e a saúde, o presente artigo 
objetiva apresentar uma forma inovadora de controle da 
iluminação de uma Cabine de Experimentos 
Eletrofisiológicos a partir de interface de controle de 
uma lâmpada construída com LED RGB.  
 
Materiais e métodos 
 

Para o desenvolvimento do protótipo da lâmpada 
utilizando LED RGB, foram utilizados além dos diodos 
emissores de luz, resistores de 220 ohms a fim de 
limitar a corrente do circuito, dispositivo LDR para 
medição da luminosidade, e a plataforma Arduino pra 
efeito de controle e automação do sistema. 

O método utilizado para realização do projeto 
fundou-se nos seguintes passos: (1) Revisão 
Bibliográfica; (2) Levantamento e Aquisição dos 
Dispositivos; (3) Planejamento e Montagem do Circuito 
Eletrônico; (4) Planejamento, Desenvolvimento e 
Implantação do software de controle do sistema; (5) 
Implantação do sistema; (6) Testes do Protótipo e (7) 
Finalização. 

Em revisão bibliográfica, realizada por veículos de 
pesquisa como PubMED, Google Acadêmico, e Web of 
Sciencie, foram levantados diversos sistemas de 
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controle de iluminação já existentes [4] [5] [6] [7], 
entretanto não houve, em meio a pesquisa, resultados 
atuais de um sistema específico para um controle de 
iluminação focado na área médica. 

Na Figura 1 pode ser notada a forma de conexão de 
um LED RGB, e seguindo a configuração ali mostrada, 
são necessários três resistores por LED RGB. Para fins 
de obter um design agradável e reconhecível, a lâmpada 
foi planejada seguindo a ideia de uma lâmpada 
fluorescente tubular.  

Para desenvolvimento do software, foi utilizada a 
metodologia de desenvolvimento por Modelo Cascata 
de Produção (PRESSMAN, 2010), que consiste em 
desenvolvimento por etapas seqüenciais, onde uma 
depende da outra [8]. O fluxograma do processo de 
desenvolvimento pode ser verificado na Figura 2. Por 
sequência, as etapas foram: (1) Requisitos do Sistema, 
(2) Requisitos do Software, (3) Design do Software, (4) 
Codificação, (5) Teste, e por fim (6) 
Lançamento/Implantação. 

 

 
Figura 1 – Exemplo de ligação entre os LEDs RGB utilizados na 

lâmpada desenvolvida. 
 

 
Figura 2 – Fluxograma de desenvolvimento do software de controle 

do sistema. 
 

Durante a etapa de requisitos do sistema, são 
levantadas as necessidades que todo o sistema possui. 
No caso do presente projeto, foi avaliada a necessidade 
existente de um software que controle as cores da 
lâmpada, manualmente e via programação prévia. Logo, 
nos os requisitos do software se pode destacar a 
necessidade de um sistema de interface simples e 
intuitiva, o que foi realizado durante a etapa de design 
do software. Com isso foi possível a codificação do 
sistema, e por fim foram efetuados testes para validação 
do controle de cor e intensidade da lâmpada, que é o 
objetivo principal do software finalizado. 
 

Resultados 
  

Após a montagem da lâmpada e a confecção da 
interface do programa, é possível o controle da 
iluminação da cabine, variando as cores emitidas (verde, 
azul, vermelho, amarelo, roxo, e a cor padrão do LED 
RGB) de maneira manual. Também é possível 
programar datas e horários em que será realizada uma 
determinada iluminação, neste caso com especificidades 
de cor e intensidade.  

Também é possível a visualização da tensão gerada 
em torno do sistema em tempo real, para fins de 
monitoramento. A informação é demonstrada de forma 
gráfica na interface. 

Existe a opção de carregar programações 
anteriormente criadas por outros usuários do software. 
As informações geradas são guardadas em dados XML 
[9], um formato de armazenamento de dados 
simplificado, que possibilita economia de espaço no 
disco rígido do host do sistema. 

 

 
Figura 3 – Interface finalizada do software de controle. 

 
 
 
 
Discussão 
 

A interface inicial do aplicativo foi desenvolvida 
visando clareza e objetividade para os usuários. Testes 
de interface utilizando métodos como avaliação 
heurística foram realizados como meio de avaliar a  
interface produzida para o sistema, e também para 
garantir a eficiência e eficácia do projeto.   
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Conclusão 
 

O presente projeto foi executado com sucesso, 
possibilitando a criação de um novo sistema de controle  
e automação de iluminação específico para ambientes 
médico-hospitalares. 

O projeto pode também ser adaptado para demais 
utilizações, como automatização residencial e industrial. 
Existem estudos na área de medicina veterinária que 
também utilizam de métodos de cromatorapia, onde o 
projeto também pode ser aplicado. 
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Resumo: O presente projeto visou o 

desenvolvimento de um serious game de pong virtual, 
onde os usuários podem controlar o jogo por meio 
potencial eletromiográfico com auxílio de célula de 
carga. O objetivo de desenvolver um jogo desta forma é 
criar mecanismos de fisioterapia para pacientes que 
necessitam de reabilitação dos membros superiores. 
 Palavras-chave: Jogo, Célula de Carga, Reabilitação 
 
Abstract: This project aimed to develop a serious virtu-
al pong game, where users can control the game by 
electromyographic potential load-cell help. The goal of 
developing a game like this is to create mechanisms for 
physical therapy patients who need rehabilitation of the 
upper limbs. 
Keywords: Game, Load-cell, Rehabilitation 
 
Introdução 
 

Um "jogo sério" - tradução literal do inglês "serious 
game", é um software ou hardware desenvolvido por 
meio dos princípios do design de jogo interativo, com o 
objetivo de transmitir um conteúdo educacional ou de 
treinamento ao usuário. O termo "sério" (serious) 
refere-se que o jogo é voltado mais para fins 
educacionais do que de entretenimento. Eles têm sido 
amplamente utilizados nas áreas de defesa, educação, 
exploração científica, serviços de saúde, gestão de 
emergência, planejamento urbano, engenharia, religião e 
política, de uma forma imersiva ou interativa que 
possam ser usufruídas da melhor forma possível. [1] 

Atualmente existem inúmeros trabalhos 
desenvolvidos com utilização do serious game como um 
meio de trabalho em reabilitação de atletas ou ainda em 
casos de fisioterapia para pacientes com graves lesões [2] 
[3] [4], devido ao crescimento e desenvolvimento das 
ferramentas de realidade virtual. 

Em meados dos anos 2010, a empresa EMG 
System® desenvolveu o EMG 230 DL [5], que é um 
sistema de aquisição de sinais biomédicos de 1 à 16 
canais, versátil com condicionadores de sinais para 
transdutores diversos com ou sem conversor analógico 
digital. 

O presente trabalho visou unir as tecnologias do 
EMG 230 DL com o desenvolvimento de um serious 
game, que possibilita o exercício e o a medição da força 
exercida pelos membros superiores. Com isso, 
desenvolver um game que pode auxiliar á reabilitação 

de membros superiores durante o processo de 
fisioterapia. 

  
Materiais e métodos 
 

Para o desenvolvimento do game, foi utilizado o 
controlador Arduino DUE, para aquisição do sinal 
gerado pelo EMG System® com a Célula de Carga. 

O EMG 230 DL da EMG System® foi fornecido 
pela instituição Faculdade de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Uberlândia para fins de 
desenvolvimento de projetos na área de Engenharia 
Biomédica. 

 

 
Figura 1 – EMG System® Modelo EMG 230 DL 

 
O método utilizado para realização do projeto 

fundou-se nos seguintes passos: (1) Revisão 
Bibliográfica; (2) Montagem do hardware; (3) 
Planejamento, Desenvolvimento e Implantação do 
software de controle do sistema; (4) Implantação do 
sistema; (5) Testes do Protótipo e (6) Finalização. 

Em revisão bibliográfica, realizada por veículos de 
pesquisa como PubMED, Google Acadêmico, e Web of 
Sciencie, foram levantados diversos serious games com 
intuito de reabilitação dos membros superiores. 

Para desenvolvimento do jogo, foi utilizada a 
metodologia de desenvolvimento por Modelo Cascata 
de Produção (PRESSMAN, 2010), que consiste em 
desenvolvimento por etapas seqüenciais, onde uma 
depende da outra [6]. O fluxograma do processo de 
desenvolvimento pode ser verificado na Figura 2. Por 
sequência, as etapas foram: (1) Requisitos do Sistema, 
(2) Requisitos do Software, (3) Design do Software, (4) 
Codificação, (5) Teste, e por fim (6) 
Lançamento/Implantação. 
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Figura 2 – Fluxograma de desenvolvimento do software de controle 

do sistema. 
 

Durante a etapa de requisitos do sistema, são 
levantadas as necessidades que todo o sistema possui. 
No caso do presente projeto, foi avaliada a necessidade 
existente de um software que controle o jogo de acordo 
com os sinais criados pelo EMG System®. Logo, nos os 
requisitos do software se pode destacar a necessidade de 
um sistema de interface simples e intuitiva, o que foi 
realizado durante a etapa de design do software. Com 
isso foi possível a codificação do sistema, e por fim 
foram efetuados testes para validação do controle de cor 
e intensidade da lâmpada, que é o objetivo principal do 
software finalizado. 
 
Resultados 
  

 
Figura 3 – Interface finalizada do serious game. 

 
O serious game foi desenvolvido e testado com sucesso. 
Sua interface se tornou intuitiva e simples, (Figura 3) 
conforme sugestões da International Game Developers 
Association [7].  A velocidade da bola é controlada pela 
intensidade da força aplicada na célula de carga, e o 
controle da raquete é feito pelo mouse do computador. 
 
Discussão 
 

A interface inicial do jogo foi desenvolvida visando 
clareza e objetividade para os usuários. Testes foram 
realizados para garantir a eficiência e eficácia do projeto.  

O software foi avaliado como amigável pelos 
usuários, de fácil utilização. Entretanto, por possuir 
funções simples, o jogo pode receber futuramente 
maiores  atualizações e funcionalidade extra com 
funções direcionadas a determinados movimentos em 
tratamentos fisioterápicos. 

 

 
Conclusão 
 

O presente projeto foi executado com sucesso, 
possibilitando a criação de um novo serious game com 
objetivo de auxiliar na reabilitação dos membros 
superiores de pacientes fisioterápicos. Também pode ser 
utilizado em inúmeros estudos e pesquisas com 
variáveis que trabalham com estudos de musculatura 
dos membros superiores. 
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Resumo: O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento 
de um monitor multiparamétrico capaz de captar e exibir 
os sinais de respiração, pulsação, temperatura e GSR 
(Resposta Galvânica da Pele) de um ser humano. Nosso 
projeto visou o desenvolvimento do método de captação 
desses sinais por meio de sensores e o desenvolvimento 
de uma interface de exibição dos dados ao usuário. 
Palavras-chave: monitor multiparamétrico, engenharia 
biomédica, resposta galvânica da pele, pulsação, 
temperatura, respiração. 
 
Abstract: The purpose of this work is the development of 
a multiparameter monitor capable of capturing and 
displaying the signs of breathing, pulse, temperature and 
GSR (galvanic skin response) of a human being. Our 
project aims to develop capture method these signals 
through sensors and the development of a display 
interface of the user data. 
Keywords: multiparameter monitor, biomedical 
engineering, galvanic skin response, pulse, temperature, 
breathing. 
 
Introdução 

Um monitor multiparamétrico é um aparelho 
que apresenta vários parâmetros relacionados ao usuário 
que está conectado, como por exemplo, 
eletrocardiograma, pressão arterial, temperatura, 
respiração, oximetria, entre outros.  Este aparelho é muito 
utilizado na medicina para monitoramento do paciente. 

Com o avanço na área tecnológica esses 
aparelhos têm se desenvolvido, se tornando cada vez 
mais seguros e acessíveis, melhorando a qualidade do 
monitoramento em pacientes. 

No nosso projeto propomos criar um monitor 
que irá medir os sinais de frequência respiratória, 
frequência cardíaca, temperatura corpórea e resposta 
galvânica da pele (GSR). 

A respiração pode ser entendida como a inalação 
e a exalação de ar pelo corpo ou também como a troca 
gasosa, CO2 por O2, que ocorre nos alvéolos pulmonares 
[1]. Durante a respiração o abdome se movimenta sempre 
que inspiramos e expiramos. Na inspiração os músculos 
intercostais externos e o diafragma contraem, na 
expiração basta o relaxamento dos contraídos na 
inspiração, o movimento desses músculos é perceptível 
visualmente e possibilitam a mensuração da frequência 
respiratória. Em média um ser humano respira em 
repouso de 12 a 18 vezes por minuto, podendo variar 

quando está em repouso ou em momentos de atividade 
física [2]. 

A frequência cardíaca de um ser humano em 
repouso é em média 72 bpm (batimentos por minutos), 
isto é, ocorrem cerca de 72 sístoles e diástoles por 
minutos no coração. A sístole é a contração ventricular, o 
que faz com que o sangue seja ejetado do coração e 
levado para a periferia do corpo por diferença de pressão 
enquanto a diástole é o relaxamento do ventrículo o que 
causa o enchimento do mesmo [3]. Esse processo é 
cíclico.  

Um método de medir a frequência cardíaca é 
observar os capilares dos dedos, que se enchem de sangue 
durante a sístole enquanto na diástole o fluxo de sangue 
nos capilares diminui. Esse fenômeno nos permite 
mensurar quantas vezes ocorre a contração observando o 
enchimento e esvaziamento dos capilares nos dedos, o 
que nos indica a quantidade de batimentos por minuto, e 
consequentemente, a frequência cardíaca. 

A temperatura humana é em média 36ºC a 
36,5ºC e não varia facilmente devido ao sistema 
termorregulador do corpo. Existem variações da mesma 
devido, ao local em que é aferida, por exemplo na axila a 
faixa é 35,5ºC a 37ºC enquanto na boca é 36ºC a 37,4ºC. 
Em momentos de refeição, prática de exercícios, 
gestação ou ovulação, a temperatura eleva [4]. Quando 
há distúrbios fisiológicos no corpo o sistema regulador é 
afetado, o que gera a febre, hipotermia ou hipertermia. A 
febre, por exemplo, é causada pelo próprio corpo que 
aumenta a temperatura corporal para agir na defesa do 
organismo em caso de processo inflamatório, rejeição de 
enxerto, infecção, lesão tecidual, processo patológico 
entre outros, um importante papel como indicador de 
alguma lesão no organismo [5]. 

Galvanic Skin Response (GSR) mede a variação 
da resposta elétrica da pele. O sinal captado pode ser 
usado para averiguar a ação do sistema nervoso 
autonômico que está relacionado, por exemplo, com a 
atividade das glândulas sudoríparas. Uma vez que o 
sistema nervoso autonômico começa a agir, acionado por 
algum estímulo físico ou emocional, ambos 
desencadeiam uma resposta simpática nas glândulas 
sudoríparas aumentando a secreção. Embora este 
aumento de suor seja geralmente muito pequeno, o 
mesmo contém água e eletrólitos que aumentam a 
condutividade eléctrica da pele, diminuindo assim a 
resistência eléctrica da mesma. Essas mudanças, por sua 
vez afetam o GSR [6]. 
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O GSR é muito utilizado em sessões de terapia, 
pois a variação do mesmo está intimamente ligada ao 
estado emocional da pessoa. Pacientes apresentam 
variações na resposta elétrica da pele quando 
constrangidas ou expostas a situações de estresse [7] o 
que faz o GSR ser uma ferramenta com inúmeras 
utilidades. 

 
Materiais e métodos 
 A Figura 1 mostra os sensores utilizados e 
desenvolvidos para a mensuração dos sinais propostos.  

 

 
Figura 1: A figura mostra os sensores (a) GSR (b) frequência 

respiratória (c) frequência cardíaca (d) temperatura. 

      Frequência Respiratória 
       O acelerômetro é basicamente um dispositivo que 
mede a aceleração de um objeto em relação à gravidade.               
O funcionamento do acelerômetro é através de 
capacitores internos, sendo um deles móvel e outro fixo, 
quando a aceleração varia a distância entre esses 
capacitores também varia, consequentemente a 
capacitância. Sensores captam essa variação e respondem 
extraindo a aceleração. Utilizando 4 pinos do sensor, a 
alimentação, o terra (ground), o SDA (data signal) e o 
SCL (clock signal) através da comunicação I²C o sensor 
retorna valores em três eixos, x, y e z da aceleração do 
objeto que está conectado. Pode ser configurado em 
escalas de ±2 g, ±4g ou ±8g. 
      Para mensuração da frequência respiratória foi usado 
o acelerômetro que permitiu a captação do movimento do 
abdome. Esse movimento fornece dados ao sensor que 
nos permite plotar um gráfico do movimento captado o 
que gera um sinal, que após ser filtrado com um filtro 
digital de sexta ordem, forma uma onda senoidal.  
      Aplicamos a derivada no sinal obtido e observamos 
que, quando a inclinação da derivada alterar, temos um 
vale ou um pico, dessa maneira é possível contabilizar 
quantas vezes houve inspiração ou expiração, de modo 
que podemos mensurar a frequência respiratória.  
      
 
 
      Frequência Cardíaca 
      O sensor de pulsação usado tem sua tecnologia 
baseada em emissão e recebimento de luz infravermelha, 

de maneira que a variação lida pelo sensor tem estreita 
relação com a quantidade de luz que é refletida após 
entrar em contato com a superfície de interesse. 
Coloca-se o sensor no dedo indicador, que por sua vez 
emite uma luz infravermelha que é refletida pelo dedo em 
intensidades diferentes dependendo da quantidade de 
sangue existente nos capilares do dedo no momento em 
que a luz é refletida. Por exemplo, se os capilares do dedo 
estiverem cheios de sangue, menos luz será refletida para 
o receptor, analogamente se os capilares do dedo 
estiverem com menos sangue mais luz será refletida para 
o receptor. 
 
      Temperatura 
      Utilizando o termistor NTC (Negative Temperature 
Coeficiente) em contato com o corpo o humano podemos 
medir a temperatura do mesmo de acordo com a variação 
da resistência do termistor. Utilizando a faixa de 
temperatura corporal humana 35ºC a 40ºC calculamos o 
coeficiente de variação da resistência do sensor com a 
temperatura utilizando medições práticas com 
ohmímetro e termômetro de mercúrio. Como referência 
usamos a tabela fornecida pelo fabricante, representada 
na Tabela 1, que possui todos os valores de resistência 
para as temperaturas correspondentes, assim através da 
tensão mensurada e com o coeficiente de variação 
calculamos a temperatura corporal e exibimos no monitor 
pela conexão com o Arduíno. Para o cálculo da 
temperatura foi utilizada a Equação 1, abaixo. 
 

℃ =  −39,6 ∗ �� 1023
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

� − 1� + 62.02       (1) 
 
Tabela 1: Tabela do fabricante do sensor de temperatura 
 

Temperatura 
(Fahrenheit) 

Temperatura 
(Celsius) 

Resistência 
(Ohms) 

93.2 34 1533.00 
95.0 35 1471.00 
96.8 36 1412.00 
98.6 37 1355.00 

100.4 38 1301.00 
102.2 39 1249.00 
104.0 40 1200.00 

 
 
       Galvanic Skin Response  
       O GSR é a resposta elétrica da pele que, por sua vez, 
é mensurada usando dois eletrodos posicionados nas 
falanges mediais do dedo indicador e médio. Esses locais 
foram escolhidos devido a quantidade de glândulas 
sudoríparas presentes na palma da mão, número que 
chega perto de 2000 [7]. 
               Para mensurar a impedância da pele e assim 
verificar a resposta elétrica da mesma foi usado a ponte 
de Wheatstone [8] que nos permite manter um ponto de 
tensão fixo em uma extremidade da ponte enquanto a 
outra extremidade da ponte nos dá uma tensão variável, 

3232



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

a qual tem sua variação de acordo com o divisor de tensão 
gerado por um potenciômetro e a impedância da pele. A 
tensão fixa e a tensão variável advinda da ponte de 
Wheatstone passam por um buffer e em seguida são 
ligadas à um amplificador subtrator que, por sua vez, 
amplifica a diferença de tensão entre os terminais do 
mesmo e nos dá um sinal que varia de acordo com a 
impedância da pele aferida pelos eletrodos, circuito que 
podemos observar na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Circuito GSR 

Resultados 
O sistema desenvolvido mostrou-se uma 

ferramenta bastante válida tanto para fins acadêmicos 
quanto na obtenção de sinais biológicos. 

A Figura 3 mostra o protótipo desenvolvido do 
monitor multiparamétrico, no qual a parte dianteira é 
composta pela conexão dos sensores e uma chave para 
ligar e desligar o equipamento.  A parte superior do 
equipamento é composto pelo LCD no qual é exibido a 
temperatura corpórea e a frequência respiratória em 
batimentos por minuto.  
 

 
Figura 3: Protótipo do monitor multiparametrico 

 
O acelerômetro se mostrou interessante na 

mensuração da frequência respiratória. Foram feitos 
vários testes comprovando a eficiência do mesmo, onde 
o usuário respirava de maneira aleatória e com o método 
de tratamento de dados desenvolvidos era possível 
perceber satisfatoriamente o padrão de respiração do 
usuário, um desses testes é representado na Figura 4.  

 
Figura 4: Teste acelerômetro e tratamento dos dados - Gráfi-
cos nos eixos x, y e z, respectivamente, e a análise pela deri-
vada no ultimo gráfico, possibilitando a mensuração da fre-

quência respiratória 

Verificou-se que o sensor de pulsação foi eficaz 
na mensuração da frequência cardíaca do usuário. Em 
testes realizados obteve-se aumento dos batimentos 
cardíacos logo após atividade física exaustiva, o que era 
o esperado. O sinal do usuário em repouso pode ser 
observado na Figura 6. 

O termistor utilizado como sensor de 
temperatura apresentou resultado muito satisfatório. Para 
tal conclusão foram feitos testes comparativos com 
termômetros digitais e de mercúrio e observou-se que a 
diferença da temperatura acusada pelo sensor, quando 
comparada com a temperatura mensurada pelos 
termômetros encontrados no mercado, é muito baixa, 
próxima de 0,5º Celsius. A temperatura mensurada pelo 
termistor pode ser observada na Figura 6. 
  A resposta galvânica da pele pode ser facilmente 
observada usando um osciloscópio. Na Figura 5 observa-
se o teste com o auxílio do osciloscópio, as variações 
observadas são consequências de estímulos dolorosos. 
 

 
Figura 5: Resposta galvânica da pele mensurada em teste 

 
Figura 6: Interface exibindo temperatura e os batimentos   

cardíacos 
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Discussão 
Durante os testes com o termistor percebemos 

que, quando o sensor permanece em atividade por um 
longo período de tempo, a temperatura começa a elevar 
de maneira incomum. O aumento fantasma da 
temperatura é quase insignificante, 0.05 ºC por minuto, e 
se dá devido a corrente no termistor que contribui para a 
elevação da temperatura mensurada. Embora essa 
anomalia não seja ideal ela é presente nos equipamentos 
digitais encontrados no mercado que interrompem o 
processo de mensuração da temperatura quando a mesma 
se estabiliza, não permitindo assim que os mesmos 
permaneçam em atividade por longos períodos de tempo. 
Portanto tomamos a eficácia do sensor desenvolvido 
como aceitável. 

Quanto ao uso do acelerômetro para mensuração 
da frequência respiratória percebemos que o sensor capta 
qualquer pequena variação de movimento o que 
dificultou a determinação da frequência respiratória do 
indivíduo. Para contornar esse problema foi necessário 
fazer o processamento dos dados advindos do sensor, 
para tanto utilizamos o software MATLAB e aplicamos 
um filtro passa alta no sinal para retirar as constantes da 
gravidade presente e retirar o nível DC imposto pela 
mesma, um filtro passa baixa de 2Hz para retirar sinais 
indesejados de alta frequência presentes no movimento, 
aplicou-se também o Detrend para remover qualquer 
tendência linear do sinal recebido. Com isso o sinal se 
comportou de maneira senoidal em conformidade com o 
movimento do abdome do indivíduo, possibilitando a 
observação de picos e vales no movimento respiratório 
permitindo, assim, a determinação da frequência 
respiratória através da analisa da derivada do sinal 
processado.  

A mensuração da frequência cardíaca por 
sensores infravermelho como usado é bem comum e tem 
um grau de segurança elevado.  

A Resposta Galvânica da Pele se mostrou 
deficiente em alguns momentos devido a um nível DC 
que se somava ao sinal durante alguns testes. Acredita-se 
que houve algum erro de projeto, porém pretende-se 
melhorar o mesmo para que essa anomalia não interfira 
na confiabilidade do sinal mensurado. 

 
Conclusão 

Por ser um equipamento muito utilizado na 
medicina por proporcionar segurança na sua aplicação e 
resultados eficazes, conseguimos desenvolver um 
monitor multiparamétrico aceitável, porém 
reconhecemos suas limitações momentâneas como, por 
exemplo, a mensuração da respiração ser limitada a uma 
só posição e o circuito do GSR não ser capaz de efetuar 
medidas em todos os testes de maneira eficaz. 

Como trabalhos futuros, pretendemos 
prosseguir o estudo dos sensores utilizados no projeto, tal 
como no sensor de respiração, precisamos ampliar as 
possibilidades de medição, no qual possamos captar a 
respiração com o paciente em outras posições, além de 
deitado. No GSR precisamos melhorar o circuito para 
torná-lo ainda mais preciso na sua função e expandir o 

uso. Sobre a mensuração da temperatura pode-se ampliar 
a faixa de medição, o que não é útil para aferição em seres 
humanos, mas tem outras finalidades.  A medição da 
frequência cardíaca foi satisfatória.   
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Quando decidimos estudar a tetraplegia, vimos o 
Resumo: Os objetivos do estudo foram 
identificar as dificuldades causadas pela 
tetraplegia nas atividades diárias e desenvolver 
uma solução para um desses problemas, baseado 
em um indivíduo específico. Tendo em vista a 
necessidade de terceiros na realização de quase 
todas as atividades do dia a dia, buscamos trazer 
alguma forma de independência para 
tetraplégicos. No fim desse estudo, 
desenvolvemos um bebedouro automatizado, 
garantindo que ele consiga tomar água de forma 
independente. Para isso, buscamos a melhor 
forma de acionamento, baseada nas capacidades 
do nosso futuro usuário. 

 
Palavras-chave: Tetraplegia, acessibilidade, 
bebedouro, cedeirante. 

 
Abstract: The aims of the study were to identify 
the difficulties caused by  quadriplegia in the 
daily activities of patients and develop a solution 
for these problems, based on a specific patient. 
Since the need for a second person in carrying 
out all the activities of everyday life is essential, 
we seek to bring some independence to 
quadriplegics. At the end of this study, we 
developed an automated water cooler, ensuring 
that it can take water without the help of another 
person. 
Keywords: Tetraplegia, accessibility, wheelchair. 

 
Introdução 

As tetraplegias ocorrem quando as vias 
motoras e sensitivas que percorrem a medula 
espinhal em direção à periferia, e vice-versa, são 
interrompidas por um acidente ou outro motivo 
qualquer. Tal lesão ocorre no nível da coluna 
cervical, entre a primeira e a sétima vértebras 
cervicais ou em virtude de certas doenças 
neurológicas. Tais doenças são decorrentes de 
comprometimentos funcionais e se manifestam 
de três formas distintas: motoras, de 
sensibilidade e vegetativas. 

Sabe-se que a Constituição Federal de 
1988 sancionou amplas garantias, e com isso ela 
regulamentou os direitos de eqüidade e cidadania 
das pessoas portadoras de deficiências 
(CARVALHO, 2001). No entanto, muitas vezes 
o cadeirante possui certa acessibilidade na rua, 
mas dentro da sua própria casa sofre com 
inadequações diversas. 

quanto ela afeta as atividades diárias básicas e o 
quanto a pessoa se torna dependente de auxilio, 
inglobando toda sua rotina. Com base nisso, 
procuramos soluções para algumas dessas 
atividades. Como beber agua é uma atividade que 
fazemos diversas vezes durante o dia, 
descobrimos um deficiente que não consegue 
realizá-la sem depender de outra pessoa. Se ele 
estiver sozinho, essa atividade se torna 
impossível. Tentando melhorar a rotina diária 
dele, tornando-a mais fácil, nós, em conjunto, 
decidimos montar um bebedouro automatizado, 
que pode ser acionado com o pressionamento de 
um botão, que fará a água cair no copo durante o 
tempo em que for pressionado. Vale ressaltar que 
apesar da tetraplegia, nosso usuário é capaz de 
pegar o copo e tomar água sozinho. No entanto, 
ele não é capaz de encher o próprio copo. 

 
Materiais e Métodos 

 
Para automatizar este bebedouro, utilizamos a 
eletrônica, a fim de possibilitar o acionamento 
que será feito pelo nosso usuário. 

Bebedouro refrigerador de água - 
Dispenser de água, com entrada para galão 
d’água de 20L. Permite ao usuário obter água 
natural ou refrigerada. 

Arduino – Este material foi escolhido por 
ser uma placa de plataforma de prototipagem 
aberta baseada em hardware e software flexíveis 
e de fácil utilização. Ele pode ser programado por 
meio do computador para executar as mais 
variadas funções, tais como: ler sensores, 
processar informações e, dessa forma, controlar 
dispositivos da forma desejada. 

Válvula Solenoide – Válvula é um 
dispositivo mecânico projetado para controlar a 
vazão dos fluidos. A válvula solenoide é uma 
combinação destes dois componentes básicos, a 
válvula contendo uma abertura com a posição de 
um disco ou haste para regular a vazão e o 
solenóide, que é um dispositivo eletromagnético. 
A válvula é aberta ou fechada pelo movimento do 
núcleo, que é comandado pela passagem ou não 
da corrente através da bobina. Ao passar corrente, 
a válvula é magnetizanda, atraindo o pino, 
abrindo caminho para o fluido. No entao, ao 
cessar a corrente, a válvula retorna 
automaticamente para sua posição inicial, que é 
fechada. 
Para fazer a placa utilizamos os seguintes 
componentes: 
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Transistor  Darlington  –  é  um 
dispositivo    semicondutor    que     combina 
dois transístores bipolares no mesmo 
encapsulamento. Esta configuração serve para 
que o dispositivo seja capaz de proporcionar um 
grande ganho de corrente, por estar todo 
integrado, requerindo um menor espaço do que o 
transistores normais requerem na mesma 
configuração. Sua tensão base-emissor também é 
maior, sendo ela para transistores de silício 
superior a 1.2V. 

Diodo – utilizou-se o diodo 1N4007, o qual 
opera com tensões reversas entre 50 e 1000V e 
correntes de até 1A. 

Resistores – dois resistores de 1kΩ. 
Fonte – para alimentar o circuito, foi 

necessário uma fonte de tensão contínua de 12V. 
Para isso, utilizou-se um carregador de modem 
de Internet, o qual transforma a tensão alternada 
da rede elétrica em tensão continua, filtrando e 
estabilizando assim corrente e gerando tensões 
para alimentar o circuito. 

Mangueira – utilizou-se mangueira própria 
para filtros, já que a passagem é de água potável. 
Mangueiras não ideias podem liberar resíduos na 
água, sendo esses potenciais riscos à saúde. 

Botão – botão de pressão, o qual aciona o 
circuito somente enquanto é pressionado. 

Conectores – tais conectores foram utilizados 
para conectar as mangueiras à entrada e à saída 
do solenoide. 
No decorrer do desenvolvimento do projeto, 
utilizamos métodos que se basearam, 
substancialmente, em oferecer uma alternativa 
para a realização de uma atividade diária ao 
nosso usuário, no qual era uma ação autônoma 
inviável, devido sua limitação: a tetraplegia. 
Com o objetivo de compreender mais as 
capacidades e limitações do nosso usuário, 
subtemos a ele um questionário, no qual continha 
diversas perguntas. Dentre as perguntas feitas, 
perguntamos qual seria a importância do nosso 
projeto para ele. Além disso, perguntamos se ele 
teria preferência por utilizar botão ou sensor de 
presença. 
Para isso, adquirimos recursos para que, 
primeiramente, houvesse a compra do 
bebedouro, possibilitando a implementação do 
sistema. Além disso, o acionamento eletrônico 
capaz de proporcionar o enchimento do copo, no 
momento em que for de desejo do usuário. 
Através da lógica do Arduino; que expelia o 
comando de ativar/inativar a descida dá agua a 
válvula solenoide, no momento do sinal enviado 
pelo botão. Foram realizados vários testes, com a 
placa do circuito construído com devidos 
transistores, diodos,  resistores para garantir o 
funcionamento adequado do sistema, foi crucial 
a utilização dos conhecimentos de eletrônica 
analógica  anexo  á  logica  computacional  da 

linguagem do arduíno, para que então, 
realizássemos e concluíssemos as ferramentas do 
projeto. 

 
Resultados 

 
Ao montarmos o circuito na protoboard, 
alcançamos o objetivo esperado. Após isso, 
desenvolvemos uma placa com o circuito 
impresso. A Figura 1 descreve, basicamente, o 
resultado do projeto do bebedouro acessível. 
Através disso pudemos apresentar a 
aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos ao 
longo do processo de graduação, e ainda adquirir 
aprendizado com o desenvolvimento e realização 
do projeto. Assim, o anseio de propor uma 
melhoria a vida de um usuário tetraplégico, 
desencadeou a obtenção de tal, projeto, 
resultando então, em um sistema capaz de 
responder à uma das necessidades relacionadas à 
acessibilidade. 

 
Figura 1: Protótipo desenvolvido 

 
 

Discussão 
 

Aideia do projeto, a princípio, foi de conseguir 
solucionar algum problema voltado para a área 
da saúde. Com isso e diante de tantos problemas 
a serem solucionados, foi decidido melhorar o 
dia a dia de um tetraplégico em uma atividade 
corriqueira, a qual ele realizaria todos os dias e 
que fosse dependente de terceiros.   Para quem 
tem todas as funcionalidades do corpo humano, 
beber água parece algo simples. No entanto, para 
um deficiente, tal tarefa é totalmente complicada. 

As  lesões  medulares  são  classificadas  de 
acordo com o comprometimento sensório- motor 
que  a  pessoa  apresenta.  A  medula  pode  ser 

parcialmente ou totalmente atingida. A 
Tetraplegia indica que existe comprometimento 
parcial   ou   total   sensório-motor   nos   quatro 
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membros, e  pode ser completa quando há total 
comprometimento  dos quatros membros, isto é, 
a comunicação entre o cérebro e as outras partes 
do corpo fica interrompida, ou incompleta que é 
quando   a   medula   espinhal   é   parciamente 
lesionada,   preservando   alguns   movimeno.A 
Paraplegia indica que existe comprometimento 
parcial  ou  total  sensório-motor  somente  nos 
membros inferiores, sendo que as funções dos 
membros superiores estão preservadas. Também 
pode ser classificada como completa quando os 
membros  inferiores  não  apresentam  qualquer 
moviemento, ou incompleta onde os membros 
inferiores apresentam alguns movimentos mas 
sem força suficiente que permitiria a pessa andar. 

O nosso projeto foi desenvolvido para um 
usuário tetraplégico e foi pensado de acordo com 
as suas limitações. Apesar de ser tetraplégico, ele 
possui movimentos nos dedos que, embora seja 
limitados, o permitem pressionar o botão. Além 
disso, o botão que aciona a válvula é sensível e 
fácil de ser ativado. O intuito desde o principio 
foi facilitar uma atividade que seria realizada 
todos os dias pelo nosso usuário sem ter que 

depender de terceiros. 
 

Conclusão 
 

Concluimos que o acesso às tarefas cotidianas 
pode ser muitas vezes impossibilitado devido à 
tetraplegia, podendo essa ser causada por 
diversas doenças e lesões. O nosso projeto, 
embora simples e de fácil compreensão, pode ser 
uma forma de melhorar o dia a dia de diversos 
deficientes, que vivem muitas vezes se sentem 
constrangidos a pedir ajuda a todo o tempo. 
Portanto, o nosso projeto é um meio de oferecer 
água gelada e de fácil acesso. A fim de melhorar 
esse projeto, sensores ultrassônicos podem ser 
acoplados, para que o acionamento seja por 
presença e não por pressão, em caso da 
tetraplegia não permitir nenhum tipo de 
movimento. 
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Abstract: Muscular dystrophy comprises a heterogene-
ous group of genetic disorders that are characterized by 
progressive and irreversible degeneration of muscle 
mass. Each of the disrupted genes distinctively affects the 
gene expression of one component of the two protein 
complexes in the muscle cell membrane: the Integrin-as-
sociated complex or Dystrophin-associated glycoprotein 
complex. The latter links the Extracellular Matrix to the 
muscle internal actin cytoskeleton, preventing fiber de-
tachment during muscle contraction and its malfunction 
leads to many different diseases. One of them results 
from a deficiency in the glycosylation of dystroglycan, 
leading laminin to fail to bind. As an example, Candy-
floss (LAMA2) Zebrafish has shown that fibers detach 
naturally as the result of basement membrane failure, 
therefore the hypothesis is that a similar phenomenon 
would be observed when exacerbated fish using a small 
electroshock. Fish are conventionally electrocuted using 
a S88 Grass Stimulator, which is not efficient, since it 
electrocutes only one fish at a time. For this reason, we 
conducted studies to develop a new device (Thomasi - 
Pires Lid, TPL) with a design inspired on a 48 well plate. 
Not only does the TPL enable the electrocution of 48 fish 
at a time, but it can also be used to image the fish and 
analyze the swimming assay on the ZebraBox, improving 
productivity. 
 
Keywords: Zebrafish, Thomasi – Pires Lid, Muscular 
Dystrophy. 
 
Introduction 
  

Muscle tissue is subject to a wide range of diseases, 
some of which inherited, such as Muscular Dystrophies 
(MDs). There are more than 30 identified different genes 
that cause them. These diseases are characterized by the 
progressive degeneration of the skeletal muscle, leading 
to generalized muscle weakness and wasting. 
Unfortunately, there is no treatment to stop or revert these 
conditions, so the diseases remain incurable. 

As a result, it is necessary to develop genetic models 
in an effort to understand the mechanisms involved in 
these illnesses. Zebrafish (Danio rerio) embryos are 
particularly suited to the study for many reasons: their 
development occurs externally, they are transparent, a 
large portion of their body is composed of somatic 
muscle, they are accessible and they begin to move at 

early stages of development (BASSETT; CURRIE, 
2003).  

Although there are many different genes to be studied, 
this particular article focused on the development of a 
new tool to exacerbate phenotypes in Zebrafish by them 
small shocks . Lesions in laminin subunit alpha 2 
(LAMA2) cause Merosin-Deficient Congenital Muscular 
Dystrophy (MDC1A) (HALL et al., 2007) . The classical 
phenotype associated with a complete lack of LAMA2 
leading to a deficiency in the glycosylation of 
dystroglycan in the Dystrophin-associated Glycoprotein 
complex (DGC). Consequently, laminin fails to bind, 
causing muscle fibre detachment induced by natural 
muscle contraction. Based on this and studies by 
(MANUEL et al., 2014)  and (GERISCH et al., 2013) , 
the hypothesis is that if Zebrafish are stimulated by 
electroshocks, muscle contraction will occur, inducing 
fibre detachment.  

Here, we described the design of a new electric shock 
tool for the process. Its main objective is to increase 
productivity by electrocuting more fish at a time, 
allowing studies to achieve results faster and increasing 
the probability of finding a cure or treatment (drug 
screening) for these conditions.  
 
Materials and methods 
  

The development of the new technology described in 
this article was divided considering three main 
components: Design, Circuit and Program. Each of them 
received specific attention, so that they would work 
together, as it is described as follows. 

Design – In order to understand our design it is 
necessary to know how the previous method worked. The 
flowchart in Figure 1, a) below shows this method. 

We start the process by crossing the fish with the 
desired genes to be tested. When the fish are 5 days old, 
we electrocute them using the S88 Grass stimulator 
(Grass), a microcontroller and a microscope, as the fish 
are only 2mm long (Figure 2). 
In the next step, the fish are divided into two groups. The 
first group is placed in slides to be analyzed in an Abrio 
microscope, while the second group is taken to a 48 well 
plate in the ZebraBox for a swimming assay. At the end 
of the two procedures, all of the fish undergo a DNA 
analysis to determine and select the ones lodging the 
genes. 
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Figure 1: a) S88 Grass Stimulator process b) TPL process 

 

 
Figure 2: Electrshock using S88 Grass Stimulator 
 

Our main concern regarding the process described is 
the operational limitation of Grass, as it can only 
electrocute one fish at a time, making the process take too 
long, around two days to analyze 20 fish. Furthermore, it 
is not possible to use the same fish in imaging and 
swimming assay. 

Having these concerns in mind, the process described 
until now and represented by Figure 1a) was redesigned 
based on the 48 well plate (used in the last phase). Two 
new tools were designed using Autodesk SolidWorks to 
optimize the process: the Lid Separator (Figure 3) and the 
Lid Electroshock (Figure 4).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3: Lid Separator 
 

The first one consists of a lid filled with walls placed 
at the top of the 48-wheel plate, reducing the space 
between each wheel. This measure is necessary to ensure 
that the fish remains still while it is being imaged in the 
microscope and that the shock is applied in the fish and 
does not disperse throughout the saline liquid. The latter 
is a lid filled with wholes where we will place the 
electrodes to apply small shocks to the fish. 
 

  
Figure 4: Lid Electroshock  

 

Microscope 

S88 Grass 
Stimulator 

Microcontroller 
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 Figure 5: Thomasi - Pires Lid (TPL) 
 

After the creation of the tools described above (Figure 
5), it was possible to optimize the process illustrated by 
the flowchart in Figure 1a), originating a new sequence 
of steps shown in Figure 1b). The second process begins 
at the same stage as the first one, using the 5-day-old fish 
that are electrocuted in the next step, but this time using 
the new tool, Thomasi – Pires Lid.  

The fish are accommodated in the middle of two walls 
(Lid Separator) and two electrodes, submerged in a saline 
solution, which enables current conduction (Figure 6). 
After that, the Lid Electroshock is removed and the fish 
are put in the Olympus to perform a microscope image 
processing. There is no need to prepare any slides as the 
Olympus microscope utilizes the 48 well plate and 
automatically moves around all the necessary positions. 
Subsequently, the Lid Separator is also removed and it 
more saline solution is added to the wheels, providing 
more space for the fish to swim in the Zebrabox. Lastly, 
each fish undergoes a DNA analysis to determine which 
ones present the desired genes.  

 

 
Figure 6: Accommodation of a fish in the TPL 

 
This process is more efficient for several reasons: it 

electrocutes 48 fish at a time and it uses the same 
recipient throughout the process, improving the time 
spent to around 1 day. 
 

Circuit – The first circuit designed operated in the 
same fashion as a dimmer, controlling the voltage 

delivery (Figure 7). The final circuit was improved, being 
controlled by an Arduino, which sets the voltage (0 - 
50V) (SUBRAMANIAN; SCHILLING, 2014), duration, 
repetition and interval between pulses. 

 

 
Figure 7: First circuit design 

 
In the schematic circuit, it is important to recognize 

that the optocouplers are crucial components, as they 
have the capacity to separate the electronic circuit from 
the electric circuit. In other words, using them would 
provide a superior protection of the electronic circuit. In 
addition, optocouplers enhance the quality and accuracy 
of the measurement. We chosethe MOC3021 model, 
which consist of one LED and one DIAC, serving as a 
switch, cutting the wave like a dimmer (Figure 8).  

In order to ensure that the same voltage percentage is 
shown in the positive and in the negative semi-circles, it 
must have a “Zero Crossing Detection” (Figure 9). 

 

Figure 8: Wave being cut by dimmer  
 

 
Figure 9: Sine Wave form of electrical output 
 

This detection is made from the use of the optocoupler 
4N25, which consists of one LED and one transistor. This 
means it can work with actuation or detection. In this 
case, it is used for detection. The bridge rectifier diodes 
rectify the wave to get a better accuracy. As a result, the 
LED stays on most of the time. Consequently, the 
transistor stays open and the zero-cross signal does not 

Lid Eletroshock 

Lid Separator 

48 Wheel Plate 

48 wheel plate 

Lid Separator 

Lid Electroshock Saline Solution 

Fish 
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receive any signal during this period. However, when the 
wave crosses zero, the LED turns off and sends a signal 
to the microcontroller. Hence, it is possible to know 
exactly when the wave crosses zero. 

 
Program – This project used the Arduino platform for 

programming. The following program (Figure 10) is only 
an example and its most important part is the function 
“interrupt”.  

 
Figure 10: Example Program 
 
Results 
 

Figure 1clearly shows that using the TPL prototype 
added more efficiency to the method and accuracy to the 
results.  
   
Discussion 
 

In an effort to elucidate the mechanisms involved in 
genetic disorders, the main objective of this study was to 
develop a new electroshocking tool. It should have the 
ability to speed up the electroshocking step in Zebrafish. 

Surprisingly,  the new tool (TPL) improved not only 
the electroshocking step, but the entire process as it was 
inspired in the same plate used in both Zebrabox and 
Olympus microscope.  

In summary, the present study suggests that the 
importance of this discovery is that it increases the speed 
of research processes related to MDs. Hence, it is 
plausible to expect that findings involving these disorders 
would be more rapidly made,raising the hopes to those 
who are waiting for a cure or treatment. 
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Abstract: Objective pain assessment is still an ongoing 
issue in health sciences, and the analysis of Heart Rate 
Variability (HRV) is considered a promising tool to 
provide quantitative information regarding pain 
sensation. However, commonly used HRV analysis 
comprises features determined in longer time-periods (at 
least five minute length recordings), which might be 
impractical for the development of some online 
monitoring systems. Thus, we aimed to analyze 10 time-
domain features using ultra-short HRV analysis in the 
context of thermal-induced painful stimulation. 
Electrocardiographic data from 85 participants from the 
Biovid Pain Database were analyzed. Ten time-domain 
features were extracted from pre- and post-stimulation 
periods using 10-second duration windows. Then, after 
normal distribution assessment with Lilliefors normality 
test, we compared intra-group variability by means of 
paired t-test. Three features (SDNN, RANGE and HR) 
significantly increased after stimulation, while two 
features (pNN20 and MEAN) decreased. Further, the 
higher the stimulation intensity, the larger the number of 
sensitive features. Although we suppose that the 
analysis of lower intensities stimulation was impaired 
by the short inter-stimuli interval duration, SDNN, 
RANGE, pNN20, MEAN and HR seem to be feasible 
time-domain features to assess experimental pain by 
means of ultra-short HRV analysis. 
Keywords: Biomedical Signal Processing, Heart Rate 
Variability, Pain Measurement. 
 
Introduction 
 

Pain is an unpleasant sensation, which is related to 
the awareness of damage or potential tissue damage, 
and it is also dependent on subjective, emotional, 
cultural and social aspects. Nonetheless, it is still of 
major concern in Health policies due to its impacts on 
participation on daily-life and social activities, health 
care costs and work productivity. 

The accurate assessment of pain experience is 
important to provide proper pain management 
treatments. In this sense, the analysis of some 
biomedical signals such as the Electrocardiogram (ECG) 
by means of the Heart Rate Variability (HRV) analysis 
appears as one out of many possibilities for the 

objective and quantitative assessment of the pain 
sensation. 

Neural systems responsible for controlling 
cardiovascular function and pain perception have been 
described as close regions in the brain with 
superimposed structures [1], which lead researchers to 
propose HRV analysis as an index of how the organism 
provide adaptive regulation especially in case of acute 
experimental pain [2], [3]. 

In this sense, intelligent systems developed to 
monitor patient's pain intensity in a continuous base can 
benefit from HRV analysis data. However, as can be 
seen in [3], most studies concerning experimental pain 
and HRV analysis focus on the frequency-domain 
analysis to assess the participation of different 
components of the Autonomic Nervous System (ANS) 
in response to painful stimulation. The problem is that 
such methods require analysis windows with lengths 
greater than 5 minutes to accurately present low and 
very-low frequency components, hindering the 
development of online monitoring systems to identify 
fast breakthrough pain episodes. 

Therefore, we aimed to evaluate the influence of 
experimental thermal induced pain on different time-
domain HRV features extracted using 10-second 
duration analysis windows. 

 
Materials e methods 

 
For the analysis of ECG signals during painful 

stimulation, we used data from 85 participants, 41 men 
(mean 41.07+-14.73 years-old) and 44 women (40.85+-
14.85 years-old), of the German-based Biovid Pain 
Database (Ethics Committee Approval: 196/10-UBB/bal) 
[4]. 

Pain induction design – As already described in [4], 
pain was induced by means of thermal energy applied to 
the backside of the right forearm while participant was 
sat in a chair with both arms resting in a table in front of 
him or her. The experiment was performed using a 
thermode (PHATWAY, Medoc, Israel). For each 
participant, pain threshold and pain tolerance were 
obtained, and described as the temperature in which the 
heat starts to hurt and the maximum temperature the 
participant can stand, respectively. The maximum 
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temperature of 50.5 °C was not exceeded in order not to 
harm the participant's skin integrity. Thereafter, two 
equally distributed intermediate values were computed. 
Finally, each of the four temperatures (namely P1, P2, 
P3, and P4, with increasing intensities) were randomly 
applied 20 times and sustained for four seconds, with 
rest intervals (baseline temperature of 32 °C) 
randomized between 8 and 12 seconds. 

Data acquisition – ECG data were acquired 
together with other biosignals by means of a Nexus-32 
amplifier (Humakarigar Pvt. Ltd., India), with a 
sampling frequency of 512 Hz, and event related data 
and were simultaneously recorded using Biotrace+ 
software (Mind Media, Netherlands). 

Data analysis – HRV responses were analyzed in 
Matlab R2015a (MathWorks Inc., USA). Windows of 
10 second-length were analyzed prior and just after each 
stimulus. Since inter-stimuli intervals randomly varied 
between 15 and 20 seconds, overlaps of up to 50% 
between adjacent stimuli were expected. 

ECG data were filtered with 4th-order Butterworth 
filter with cut-off frequencies set to 20 and 50 Hz to 
allow for the identification of R waves and extraction of 
RR intervals. Then, RR intervals were analyzed in the 
time-domain with 10 different features feasible to ultra-
short HRV analysis, as listed in Table 1. 

 
Table 1: Suitable time-domain Heart Rate Variability 
features for Ultra-Short Heart Rate Variability Analysis. 
 
Feature Description 

SDNN 
Standard deviation of all Normal to 
Normal Intervals within the analysis 
window 

RMSSD Root mean square of successive 
differences 

SDSD Standard deviation of successive 
differences 

NN50 Number of successive Normal to Normal 
Intervals that differs by more than 50 ms 

pNN50 Percentage of successive Normal to Normal 
Intervals that differs by more than 50 ms 

NN20 Number of successive Normal to Normal 
Intervals that differs by more than 20 ms 

pNN20 Percentage of successive Normal to Normal 
Intervals that differs by more than 20 ms 

MEAN Average value of all Normal to Normal 
Intervals within the analysis window 

RANGE 
Difference between maximum and 
minimum interval value within the analysis 
window 

HR 

Heart rate (in beats per minute - bpm) 
computed as the number of identified R 
waves within an analysis window times 60 
and divided by the window's length in 
seconds 

Statistical analysis – Lilliefors normality test was 
performed to assess normal distribution. Then, paired t-
test was used to compare pre- and post-stimulation data. 
 
Results 

 
Regardless of the stimulus' intensity, five features 

were significantly affected after thermal stimulation. 
While SDNN (p<0.001), RANGE (p<0.001) and HR 
(p<0.001) increased, pNN20 (p=0.007) and MEAN 
decreased (p<0.001). 

However, when we compared each stimulus' 
intensity solely, different results were found, as shown 
in figure 1. Mainly, the higher the intensity of the 
stimulus, the larger the number of HRV features that are 
significantly affected. P3 and P4 showed similar 
behaviour when compared to the overall results 
described above. Conversely, P2 showed only one 
significant feature (SDNN, which increased after 
stimulation), and P1 presented four significant features 
(SDNN, MEAN, RANGE, and HR), which presented 
opposite behaviours when compared to the overall 
results. 

 
Discussion 
 

We could observe that thermal induced pain causes 
significant changes in HRV analysis, even if we use 
ultra-short analysis windows with duration as short as 
10 seconds. At least five, out of the 10 time-domain 
HRV features we analyzed, are sensitive to heat pain 
induction: SDNN, pNN20, MEAN, RANGE, and HR. 

The features SDNN, RANGE and HR showed a 
significant increase after stimulation, whereas MEAN 
and pNN20 decreased. In general, differences between 
pre- and post-stimulation means were bigger at higher 
stimulation levels. 

Nonetheless, we could observe that at the lowest 
stimulation intensity level results were usually in the 
opposite direction when compared to the other 
intensities. Since the stimuli were randomly applied, 
lower intensities could be following stimulation in 
higher intensities. Thus, we suspect that inter-stimuli 
intervals of 15 to 20 seconds may not be sufficient for 
the cardiovascular system to recover from the previous 
stimulation and, thus, impair the proper assessment of 
low-intensity stimulation data in sequence. 

Contrary to our findings on ultra-short term HRV 
analysis, studies using time sequences longer than 5 
minutes reported no differences between SDNN values 
after painful stimulation [5]–[10]. On the other hand, 
significant decreases in Mean NN-intervals (MEAN) are 
supported by [7] and [11]. Other studies, however, 
found no significant differences [5], [6], [9], [10]. 

In addition, two papers reported conflicting 
information regarding the RMSSD feature [9], [12], 
which presented no significant differences after painful 
stimulation in our study. No other papers were found 
comparing the other significant time-domain variables 
(for instance, pNN20, RANGE, and HR). 
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Figure 1 – Comparison of pre- (blue) and post-stimulation means (yellow) of time-domain features in the context of 
experimental pain induction with increasing intensities. Means are compared by stimuli intensities, with increasing 
intensities (1 to 4). * = p<0.05. 
 

Our main assumption regarding main differences 
when comparing ultra-short HRV analysis and standard 
HRV analysis is that time-domain responses might 
encompass fast responses, which tend to return to 
baseline values also very fast. In this sense, these 
responses could be masked by choosing analysis 
windows with longer durations such as those used in 
standard HRV analysis. 

Once our data is originally from an existing database, 
we could not control the Inter-Stimuli Intervals. We 
believe that this was the main drawback of our study. To 
enable proper analysis of 10-second duration HRV 
analysis, the same protocol could be performed with 
bigger ISI, and then, the behaviour of the time-domain 
HRV features could be monitored to understand how 
long they take to return to baseline levels after painful 
stimulation at different intensities.        

 
Conclusion 
 

Using 10-second duration analysis windows, time-
domain features as SDNN, RANGE and HR increase 
after painful thermal stimulation, while MEAN and 
pNN20 decrease. Thus, Ultra-Short HRV analysis with 
10-second duration analysis windows is a suitable tool 
to track pain-induced changes in HRV. 
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Resumo: Recentemente, observa-se uma grande 
demanda por jogos e lazer na sociedade. Porém, o 
usuário não se contenta apenas com a forma de jogar, o 
que levou pesquisadores e inovadores a uma melhor 
interação natural entre homem e máquina. A evolução 
dos jogos tem sido algo surpreendente, não apenas em 
gráficos e design, mas também em sua forma de jogar, 
passando para uma fase na qual a interação entre 
homem e máquina se torna mais natural, podendo-se 
jogar apenas por meio de gestos, áudio ou posições 
corporais. Com a crescente popularização desses jogos, 
surgiu a necessidade e oportunidade de se incluir de 
maneira eficaz os portadores de deficiência física, além 
de trazer junto com os jogos esportivos uma maneira 
mais prática de se aplicar a reabilitação desses usuários. 
Este trabalho mostra uma aplicação utilizando 
Realidade Virtual ou Virtualidade Aumentada para 
inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência física 
cadeirantes, por meio do Microsoft Kinect. 
Palavras-chave: cadeirantes, fisioterapia, kinect, 
serious game, tecnologia assistiva. 
 
Abstract: Recently, there is a great demand for games 
and leisure in society. However, the user is not satisfied 
with just how to play, leading researchers and 
innovators to better natural interaction between man 
and machine. The evolution of games has been 
somewhat surprising, not only in graphics and design, 
but also in their style of play , moving to a stage where 
the interaction between man and machine becomes 
more natural and can be played only by gestures , audio 
or body positions . With the growing popularity of these 
games came the need and opportunity to include 
effectively the physically disabled, and bring along with 
sports games way more practical to apply the 
rehabilitation of users. This work shows an application 
using Virtual Reality or Augmented Virtuality for 
inclusion and rehabilitation of people with disabilities 
wheelchair through the Microsoft Kinect. 
Keywords: wheelchair, physical therapy, kinect, serious 
game, assistive technology. 
 
Introdução 
 

A inclusão social é uma preocupação para todos, 
evitar a exclusão por deficiência é algo que não pode ser 
ignorado. A necessidade de se incluir o deficiente nos 
atos sociais é cada vez maior. Sendo necessário, assim, 

o esforço de pesquisadores e estudiosos para que essa 
meta seja uma realidade para que todos possam ser 
inclusos na sociedade.  

Desse modo, a Tecnologia Assistiva (TA) deve ser 
entendida como um auxílio que promoverá a ampliação 
de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará 
a realização da função desejada e que se encontra 
impedida por circunstância de deficiência ou pelo 
envelhecimento. Podemos, então, dizer que o objetivo 
maior da TA é proporcionar à pessoa com deficiência 
maior independência, qualidade de vida e inclusão 
social, através da ampliação de sua comunicação, 
mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de 
seu aprendizado e trabalho. [1]. 

  Além disso, o desenvolvimento tecnológico vem 
buscando alcançar uma melhor interação entre o homem 
e a máquina, chamada de interação natural. Interação 
Natural (IN) é considerada um conceito, quase ciência, 
que estuda formas de o homem interagir com 
dispositivos eletrônicos através dos cinco sentidos do 
ser humano, seja através de gestos, comandos de voz, 
movimentos e expressões corporais ou detecção e 
identificação de partes do corpo humano como rosto, 
mão, polegar, retina, articulações, entre outros [2]. 

Nessa perspectiva, este trabalho mostra um jogo de 
Realidade Virtual esportivo para cadeirantes, que 
proporciona motivação ao deficiente físico, por se tratar 
de algo divertido que passa, muita das vezes, por algum 
tipo de problema emocional. A aplicação também 
permite a movimentação, pois o jogo é executado 
através da tecnologia Kinect, que captura o movimento 
do usuário colocando-o de forma virtual dentro do jogo, 
onde ele terá que se movimentar para que possa jogar. O 
jogo é adaptado ao deficiente físico para que possa 
interagir com o jogo, em que o usuário irá vê-lo na tela 
como cadeirante, utilizando as habilidades que não 
ultrapassam seus limites, para que possa cumprir os 
objetivos do jogo. 
 
Materiais e métodos 
 

Com relação aos aspectos metodológicos e 
tecnológicos, para a implementação desse jogo foi 
utilizado a Realidade Virtual e o sensor Kinect para 
captura dos movimentos. A linguagem utilizada foi o 
C#, dispondo de animações e interações com o usuário. 
Além disso, foi utilizada a plataforma XNA da 
Microsoft, visando criar um jogo atrativo para melhor 
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uso do cadeirante. A ferramenta utilizada para engine de 
jogos foi a Unity 3D. 

Realidade Virtual (RV) é um sistema computacional 
usado para criar um ambiente artificial, no qual o 
usuário tem a impressão de não somente estar dentro 
deste ambiente, mas também habilitado, com a 
capacidade de navegar no mesmo, interagindo com seus 
objetos de maneira intuitiva e natural. As tecnologias de 
RV fazem com que o usuário seja completamente 
imerso em um ambiente sintético. Enquanto está imerso, 
o usuário não pode ver o mundo real em volta dele [3]. 

O sensor Kinect é uma grande inovação nos últimos 
anos, traz de uma maneira mais eficaz a interação 
homem-máquina. Possibilita que o usuário interaja com 
o dispositivo apenas com gestos e movimentos sem a 
necessidade de um controle, esses movimentos são 
capturados por câmeras e sensores trazendo um jogo 
mais real para a vida dos usuários [4]. 

C# é uma linguagem de programação que foi 
baseada em C++ e sofreu grandes influencias da 
linguagem de programação Java. A linguagem de 
programação C# é orientada a objetos e é considera 
como simples e de grande desempenho, pois aproveita 
de características de outras linguagens que foi originada 
[5]. 

Microsoft XNA é um framework gratuito e robusto 
com interface amigável desenvolvido pela Microsoft 
para criar jogos tanto para computador, console XBox 
360 e Windows Phone 7. XNA foi projetado pensando 
nas pessoas que querem fazer seus próprios jogos e 
acham complicado trabalhar com DirectX, OpenGL e/ou 
outras APIs (Interfaces de Programação de Aplicação) 
[6]. 

O Unity 3D é uma poderosa ferramenta de 
desenvolvimento de games, conta com várias 
ferramentas de modelagem e estrutura que auxilia a 
criação de jogos. Além da possibilidade da criação de 
cenários variáveis, a ferramenta permite o 
desenvolvimento de programação para a lógica do jogo 
em Java Script e C# [7]. 

A conexão do Unity com o Kinect fez com que as 
entradas do jogo fossem feitas por gestos, isto é, 
substituindo mouse, teclado ou joystick por ações reais 
do personagem usuário, o que foi de extrema 
importância no quesito de reabilitação por movimento 
do corpo. 

No desenvolvimento do jogo de reabilitação para 
cadeirantes, foi estudada a estrutura física do Kinect, 
bem como sensor infravermelho, sensor de distância, as 
câmeras e como o Kinect captura gestos e movimentos 
da pessoa e passa para a programação.   

Para captura do movimento, o sensor Kinect utiliza 
de um código de programação para ler os movimentos 
do usuário e passa por meio do código. Em seguida, o 
sistema detecta o movimento necessário para que a 
cadeira possa se movimentar na pista em direção a linha 
de chegada. 

 Existem dois tipos de ação: as que não interferem 
no jogo, como balançar de cabeça, entre outros que não 
modificará a posição do avatar no jogo, e as ações cujo 

movimento modifica o estado do jogador no jogo. 
O gesto necessário para movimentação do corredor 

cadeirante na pista é o das mãos como se estivesse 
andando em uma cadeira de rodas, ou seja, colocar a 
mão reta verticalmente com o corpo, fechar a mão e 
movimentá-la para frente, repetindo os movimentos 
para locomoção no jogo.    

Para detectar esse movimento de locomoção, foi 
necessário criar um algoritmo para rastrear os 
movimentos do cadeirante e comparar com os 
movimentos para o desenvolvimento do usuário no 
jogo. O software deve conter uma classe para rastrear e 
identificar os gestos. Este gesto possui três estados: não 
identificado, em execução e identificado.      

Para que os gestos sejam válidos, é necessário 
realizar um cálculo de análise do ângulo do braço para 
saber se o usuário está na posição correta de impulso da 
cadeira de rodas. Se a posição for válida, então a cadeira 
de rodas no jogo se movimenta de acordo com os gestos 
na pista, e assim, sucessivamente, até que chegue ao seu 
final.   

A plataforma XNA foi escolhida por oferecer fácil 
desenvolvimento, além de proporcionar ferramentas de 
desenvolvimentos de grande utilidade e que funciona 
totalmente num ambiente de execução gerenciado. 

Ela é uma interface que proporciona que o jogador 
(usuário), se comunique no jogo com o Microsoft 
Kinect. O XNA tem várias camadas que permitem ao 
programador lidar diretamente com a camada gráfica do 
dispositivo, incluindo métodos, propriedades e eventos 
que permitem visualizar e modificar a camada 
pretendida. 

Uma propriedade característica e bastante 
interessante da plataforma de desenvolvimento XNA é a 
maneira como ele permite importar qualquer tipo de 
conteúdo para desenvolvimento da aplicação. Dessa 
maneira, não é necessário fazer manualmente todo o 
processo de carregar e armazenar conteúdos, nem 
verificar se existem bibliotecas corretas para importação 
e execução dos mesmos, entre outros detalhes a serem 
resolvidos. 

O gerenciador de conteúdo do XNA realiza todo o 
processo, fazendo com que economize tempo e linhas 
de código, tornando-se assim uma ferramenta bastante 
agradável de se utilizar. Na prática, o que ele faz é 
importar conteúdos, processá-los com o compilador de 
conteúdo e gerar um arquivo com extensão. XNB que 
será utilizado pelo jogo.  

A lógica central do jogo é a movimentação do 
jogador através dos gestos necessários. Para isso, foram 
utilizadas algumas funcionalidades e métodos. Algumas 
classes e métodos são apresentadas a seguir utilizando a 
linguagem C#:  

• Initialize() – Inicialização do jogo (); 
• LoadContent() – Inicializa e carrega recursos 

gráficos (); 
• Run() – Inicia o loop do jogo (), se necessário.  
• Update() – Captura os comandos do jogador, 

realiza cálculos e testa o critério de fim de jogo (); 
• Draw() – Desenha os gráficos em tela (); 
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• UnloadContent() – Libera os recursos gráficos. 
A parte principal do jogo estabelece a condição para 

que o jogo prossiga, ou seja, o movimento correto do 
usuário. Para isso, foram feitos cálculos que verificam 
se as posições estão corretas.  

A cada interação entre o programa do jogo e o 
usuário, as seguintes funções são inicializadas:  

• capturar os gestos do jogador; 
• executar os cálculos necessários para validação 

dos movimentos; 
• verificar se o critério de fim de jogo foi alcan-

çado; 
• desenhar gráficos em tela, gerar sons e respos-

tas aos comandos do jogador; 
• finalizar os gráficos, dispositivos de entrada e 

som. 
O jogo termina quando o jogador, após realizar os 

movimentos corretos para movimentar a cadeira, 
ultrapassa a linha de chegada. 
 
Resultados 
 

No trabalho, foi realizada a construção do protótipo 
do jogo, utilizando a realidade virtual e o dispositivo 
Kinect, que através de sensores proporcionam uma 
interação mais eficiente entre o cadeirante e o jogo, 
possibilitando, além da inclusão social, uma opção a 
mais, para que estes deficientes físicos possam se 
movimentar, questão essencial e de extrema importância 
para pessoas portadoras de deficiência física.    

O jogo funciona da seguinte forma: ao iniciar o jogo, 
aparece uma tela inicial, que possui três opções: 
Corrida, Recordes, e a opção Sair, que finaliza o jogo, 
conforme ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Tela inicial do jogo. 
 

Ao escolher a opção Corrida, o jogador é 
redirecionado para uma pista de corrida para 
cadeirantes, assim, inicia uma contagem regressiva de 
três segundos e começa a corrida, como mostrado na 
Figura 2, com o usuário já no ambiente do jogo. Ao 
término da corrida, o usuário é direcionado novamente 
para o menu inicial.  

 
Figura 2: Início da corrida para cadeirantes. 
 

Ao escolher a opção Recordes, o sistema exibe uma 
tela que mostra a data do jogo, bem como o tempo 
recorde que ele conseguiu finalizar a pista de corrida, 
apresentado na Figura 3. 
 

 
Figura 3: Tela de recordes do jogo. 
 

Foi necessário habilitar a captura do esqueleto 
humano pelo Kinect, assim como o código necessário 
para conexão entre o Kinect e o programa. Também foi 
preciso criar um array do tipo esqueleto, atribuir dados 
a ele, verificar se está sendo monitorado, atribuir uma 
variável a parte do corpo que se pretende monitorar 
(nesse caso, as mãos), e criar a modificação desejada, ou 
seja, foi feita uma resposta quando a proximidade das 
mãos é alterada para frente. 

Para captura do movimento, o sensor Kinect utilizou 
um código de programação. Assim, é possível realizar a 
sua leitura e enviar ao sistema. Então, é detectado o 
movimento do usuário necessário para que a cadeira 
possa se locomover na pista em direção à linha de 
chegada. 

O movimento necessário para movimentação do 
corredor cadeirante na pista é o de movimentar a mão 
como se estivesse andando com uma cadeira de rodas, 
ou seja, colocar a mão retas verticalmente com o corpo, 
fechar a mão e movimentá-la para frente, repetindo os 
movimentos para locomoção no jogo.    

Para detectar esse movimento de locomoção, foi 
necessário criar um algoritmo para rastrear os 
movimentos do cadeirante e comparar com os 
movimentos para o desenvolvimento do usuário no 
jogo. Foi criada uma classe para rastrear e identificar os 
gestos. Este gesto pode estar em três estados: não 
identificado, em execução e identificado.      
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Para que os gestos sejam válidos, foi utilizado um 
cálculo, que faz uma análise do ângulo do braço para 
saber se está na posição correta de impulso da cadeira 
de rodas. Se a posição for válida, a cadeira de rodas se 
locomove no jogo por um espaço na pista, 
correspondente ao movimento, e assim, sucessivamente, 
até que se chegue ao seu final.   

As Figuras 4 e 5 mostram interações entre o usuário 
e o serious game através do Kinect. Através da 
integração do Unity 3D com o Kinect, foi possível fazer, 
de maneira eficiente, a captura dos movimentos do 
cadeirante e transmiti-la em tempo real para o jogo. 

 

 

Figura 4: Interação entre o usuário e o jogo com as 
mãos inclinadas. 

 

 
Figura 5: Interação entre o usuário e o jogo com as 
mãos para cima. 
 
Discussão 
 

Portanto, a inclusão social é algo que, a cada dia, 
ganha mais importância na sociedade, a preocupação 
com as pessoas com necessidade especiais não pode ser 
ignorada. Na mídia e no cotidiano, nota-se o esforço da 
população para que todos tenham acessibilidade em um 
mundo mais justo.   

Os jogos ajudam na circulação e movimentação dos 
músculos, o que é algo essencial para os deficientes 
físicos, pois, se não houver algum tipo de movimento, 
os atos mais superficiais podem se tornar dolorosos para 
aqueles que não praticam algum tipo de atividade física.  

Este serious game pode ser utilizado em qualquer 
lugar, desde centros de recuperação ou até mesmo na 
casa do usuário, desde que possua o Kinect e o software 
devidamente instalados.   
 
Conclusão 
 

Entendido o papel fundamental da tecnologia na 
vida do ser humano, em qualidade de vida, e a 
necessidade de adaptação e inclusão social de 
portadores com deficiência física, como foi 
mencionado, há o reconhecimento da necessidade do 
uso desta tecnologia para todos.  

Logo, a aplicação, utilizando a tecnologia da 
Microsoft Kinect (sensores, câmeras, áudio, entre 
outros), apresentada nesse trabalho, possibilita que o 
deficiente físico, como o cadeirante, possa usufruir de 
um jogo adaptado para ele.      

Além do usuário poder usufruir do jogo como forma 
de entretenimento, o jogo também tem como objetivo o 
tratamento da pessoa, que se verá livre da inércia, 
possibilitando assim mais agilidade, o que é de 
fundamental importância para os portadores de 
deficiência física, pois, para eles, dependendo da 
situação, simples movimentos como o calçar de uma 
meia ou pegar algum objeto torna-se uma tarefa árdua.       

Percebe-se que este jogo traz contribuições 
significativas para a inclusão social do indivíduo e 
também para a reabilitação, uma vez que traz benefícios 
para o usuário.  

Como trabalhos futuros, pretende-se aprimorar o 
sistema, para que essa experiência de jogar seja mais 
agradável possível e que traga cada vez mais benefícios 
para o portador de necessidades especiais.   
 
Agradecimentos 
 

Os autores agradecem o apoio e as orientações 
realizadas no Projeto de Iniciação Científica da 
Universidade de Uberaba por meio do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). 
 
Referências 
 
[1] Bersch R. Introdução à tecnologia assistiva. Porto 

Alegre: CEDI, 2008.  
[2] Medeiros ACS. Interação Natural baseada em Ges-

tos como Interface de Controle para Modelos Tridi-
mensionais [dissertação]. João Pessoa: Universidade 
Federal da Paraíba; 2012. 

[3] Kirner C, Sisccoutto R. Realidade virtual e aumen-
tada: conceitos, projeto e aplicações. Livro do IX 
Symposium on Virtual and Augmented Reality, Por-
to Alegre: SBC, 2007. 202 p. 

[4] Nunes MAS et. al. Uso do Kinect para a extração de 
características afetivas do usuário [tese]. São Cristó-
vão: Universidade Federal de Sergipe; 2011. 

[5] Harma A et al. Techniques and applications of wear-
able augmented reality audio. In: Audio Engineering 
Society Convention Paper, Amsterdam, Holanda, 
2003. 

[6] Cardoso G. Biblioteca de Funções para Utilização 
do Kinect em Jogos Eletrônicos e Aplicações NUI. 
Vale do Itajaí. Universidade UNIVALI, 2012. 

[7]  Unity Technologies [internet]. Disponível em: 
https://unity3d.com/pt. Acesso em: março de 2016. 

4949



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

A TECNOLOGIA NFC APLICADA NA NAVEGAÇÃO INDOOR PARA 
CADEIRANTES 

 
L. C. Oliveira1,2, E. S. P. Filho2, F. G. Fernandes1 e E. C. Oliveira1,2 

 
1 Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Uberlândia - MG, Brasil 

 2 Universidade de Uberaba – UNIUBE, Uberlândia – MG, Brasil 
e-mail: lchagasoliveira@gmail.com 

 
 
Resumo: A dificuldade de mobilidade é um dos 
problemas mais comuns experimentado por pessoas 
com deficiência física e atinge grande parte da 
população mundial. Pessoas com limitações motoras 
constituem um desafio na construção de navegação 
interior e serviços baseados em localização. O objetivo 
deste trabalho é propor um sistema de localização 
indoor utilizando NFC (Near Field Communication) que 
visa acessibilidade e leva em consideração as 
necessidades e habilidades do usuário em questão, de 
forma a evitar locomoção desnecessária e facilitar a 
navegação de cadeirantes. 
Palavras-chave: cadeirantes, navegação indoor, 
tecnologia assistiva. 
 
Abstract: The difficulty of mobility is one of the most 
common problems experienced by people with physical 
disabilities and affects much of the world's population. 
People with motor limitations constitute a challenge in 
building of inland navigation and location-based 
services. The objective of this work is to propose a 
indoor location system using NFC (Near Field 
Communication) aimed at accessibility and takes into 
account the needs and abilities of the user in question, 
so as to avoid unnecessary locomotion and easier 
navigation of wheelchair users. 
Keywords: wheelchair, indoor navigation, assistive 
technology. 
 
Introdução 
 

Com o desenvolvimento tecnológico e industrial, 
está cada vez mais comum a construção de grandes 
centros comerciais, ou mesmo grandes aeroportos, 
universidades, shopping centers. São grandes 
construções, onde constantemente temos dificuldade de 
encontrar determinados lugares dentro do prédio. Por 
exemplo, encontrar uma loja dentro de um shopping ou 
encontrar um banheiro em um aeroporto. Por outro lado, 
visando acessibilidade e levando em consideração as 
necessidades e habilidades da população, verifica-se que 
há um grande número de pessoas que possuem 
dificuldades de locomoção devido a alguma deficiência 
física. Desse modo, não é surpresa que uma das 
tecnologias mais promissoras para prédios com grande 
estrutura é a Indoor Positioning Systems (IPS) [1]. 

 

Além disso, sabe-se que deficientes são pessoas que 
apresentam necessidades próprias e diferentes que 
requerem atenção específica em virtude de sua condição 
de deficiência. Genericamente, também são chamados 
de portadores de necessidades especiais. Apresentam 
significativas diferenças físicas, sensoriais ou 
intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, 
de caráter permanente, que acarretam dificuldades em 
sua interação com o meio físico e social [2].  Existem 
diversos tipos de deficiências, podendo ser auditiva, 
física, mental, visual ou múltipla.  

Pessoas com limitações motoras, por exemplo, 
usuários de cadeiras de rodas ou pessoas com limitação 
de movimento nos membros inferiores, constituem uma 
classe de usuários "desafio" para um sistema de 
navegação. O ramo da tecnologia que visa proporcionar 
ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência, é chamado de Tecnologia Assistiva. Além 
de melhorar as habilidades em realizar tarefas de 
interesse, promove também maior qualidade de vida, 
independência e inclusão social [3]. 

Nessa linha de raciocínio, este trabalho apresenta um 
sistema de localização indoor utilizando NFC (Near 
Field Communication) para cadeirantes. O 
desenvolvimento desta aplicação justifica-se porque 
procura auxiliar na acessibilidade e locomoção das 
pessoas, ou seja, é um recurso que busca atender a 
maioria das pessoas, promovendo a inclusão dos 
mesmos, independentemente de suas diferenças. 
 
Materiais e métodos 
 

IPS pode ser traduzido como Sistemas de 
Localização para Ambientes Fechados. Ele localiza 
objetos e pessoas em um prédio e fornece dados sobre 
sua localização e, principalmente, fornece aos usuários 
informações e rotas para ajudá-los a encontrar o 
caminho para o local desejado [1]. 

Os sistemas de localização outdoor (ambientes ao ar 
livre) tem alcançado grande sucesso, conduzindo ao 
desenvolvimento de sistemas e dispositivos comerciais, 
como o Sistema de Localização Global (GPS – Global 
Positioning Systems). O GPS é uma tecnologia 
excelente, utilizada para a determinação precisa da 
localização outdoor, porém, é inviável para localização 
indoor, devido a atenuação de seu sinal [4]. 

Assim como rastrear e localizar pessoas e objetos 
ambientes ao ar livre e em tempo real é feito através de 
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GPS; o IPS permite o rastreamento semelhante, porém 
indoor (em ambientes fechados) [1]. 

No entanto, o campo de pesquisa em localização 
indoor, ainda não atingiu o mesmo sucesso que o GPS. 
Ou seja, ainda não existem serviços ou sistemas de 
localização indoor disponíveis no mercado [4]. 

Uma etiqueta ou tag NFC (Near Field 
Communication ou Comunicação por Campo de 
Proximidade) consiste em um circuito integrado onde os 
dados, geralmente na forma de um número de série, são 
armazenados e podem ser lidos através de barreiras e 
objetos tais como madeira, plástico, papel, entre outros 
[5]. A Figura 1 apresenta diferentes tipos de tags NFC. 

 

. 
Figura 1: Diferentes tipos de tags NFC [5]. 
 

 As tags NFC são fabricadas em diversos tamanhos 
para aplicações destinadas à ambientes normais e 
ambientes extremos. São considerados extremos os 
ambientes com alta umidade, alta pressão, que possuem 
interferência metálica, altas temperaturas ou onde há 
absorção de sinal devido a líquidos [5]. 

Para a maioria das pessoas, pressionar uma tecla 
para iniciar um carro, ligar e desligar um alarme com 
um controle a distância, utilizar um cartão de acesso a 
um edifício ou sala, ou validar um cartão-passe em 
ônibus ou metrô se tornaram parte da nossa rotina 
diária. Estes são exemplos da tecnologia automática de 
captura de dados que se baseia em campos 
eletromagnéticos de radiofrequência, a RFID [6]. 

A tecnologia RFID (Radio Frequency Identification 
ou Identificação por Radiofrequência) pode ser definido 
como: uma tecnologia automática de identificação que 
utiliza campos eletromagnéticos de radiofrequência para 
identificar objetos que carregam etiquetas, ao se 
aproximarem de um leitor [6]. 

O dispositivo RFID tem o mesmo propósito de um 
código de barras ou uma tarjeta de banda magnética no 
verso do cartão de crédito ou cartão de débito. Ele 
fornece um identificador exclusivo para esse objeto. 
Assim como um código de barras ou fita magnética são 
digitalizadas para obter informações, os dispositivos 
RFID também devem ser digitalizados para recuperar as 

informações de identificação. Mas, a principal diferença 
está na proximidade do sistema para o objeto e a 
necessidade de uma linha de visão. O RFID permite que 
as ondas de rádio percorram distâncias razoavelmente 
grandes para enviar as informações aos receptores. 
Quando utilizadas grandes quantidades de energia, os 
dados podem viajar por longas distâncias, como no caso 
dos radares de aeroportos ou no rastreamento de animais 
e veículos [7].  
 
Resultados 
 

O sistema consiste em um aplicativo para navegação 
em ambientes internos (navegação indoor) para 
dispositivos móveis que contém o mapa do ambiente. 
No ambiente, deve haver diversas tags espalhadas, as 
quais indicam ao usuário a sua localização. O usuário 
possui um mapa do ambiente, no qual pode ser traçado 
uma rota de origem e destino, baseado nos caminhos 
acessíveis para deficientes físicos. 

Existem, popularmente, dois tipos de tags: ativa e 
passiva. As tags ativas geralmente usam a energia da 
bateria e possuem seu próprio transmissor para enviar 
ativamente um sinal que é obtido pelas antenas do leitor. 
As etiquetas passivas não têm uma bateria; sua fonte de 
energia vem da indução de corrente das ondas 
eletromagnéticas propagadas pelas antenas do leitor. A 
tag passiva fica dormente até que seja ativada através de 
um sinal de um leitor NFC. 

Neste sistema, foram utilizadas tags passivas, 
mostradas na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Tags passivas utilizadas no trabalho. 
 

O aplicativo funciona em qualquer celular ou tablet 
com sistema operacional Android e que possua NFC. 

Para este trabalho, foram realizados testes nos 
celulares Galaxy S3 e Moto X, em um ambiente da 
universidade. 

É um aplicativo comum que, ao ser instalado, pode 
ser acessado através de seu ícone, conforme Figura 3. 
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 Figura 3: Ícone do sistema na tela inicial do celular. 
 

Ao abrir o software, aparecerá o mapa do ambiente, 
conforme ilustrado na Figura 4. 
 

 
Figura 4: Tela inicial do software contendo o mapa do 
prédio. 
 

No momento em que o usuário aproximar seu 
dispositivo em uma das tags afixadas pelo ambiente, o 
sistema mostra no mapa sua localização através de um 
indicador contendo a foto do usuário e o nome do lugar 
onde ele encontra, conforme ilustrado na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Usuário fazendo leitura da tag para obter sua 
localização no mapa. 

 
As Figuras 6 e 7 mostram dois exemplos de exibição 

da localização do usuário: na biblioteca (ponto de 
partida) e na rampa de acesso (ponto de chegada). 

 

 
Figura 6: Obtenção da localização do usuário no ponto 
de partida – biblioteca. 
 

 
Figura 7: Obtenção da localização do usuário no ponto 
de chegada – rampa de acesso. 
 

O usuário pode obter rotas para um destino a partir 
de uma origem. No mapa, é mostrado o melhor cami-
nho, sem obstáculos, a ser percorrido pelo cadeirante, 
ilustrado na Figura 8 e acessado através do botão Rota. 
Neste caso, foram considerados usuários que possuem 
deficiência física, que pode ser um cadeirante. Portanto, 
o percurso informado não possui escadas, degraus ou 
qualquer obstáculo que possa impedir sua locomoção. O 
botão Clear da Figura 7 limpa a rota atual e volta para a 
tela inicial permitindo novas navegações. 
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Figura 8: Rota mostrando o caminho partindo da rampa 
de acesso para a biblioteca. 
 
Discussão 
 

A evolução constante da tecnologia está 
impulsionando o desenvolvimento de aplicações para 
pessoas que possuem algum tipo de deficiência, 
enfatizando a utilização de novas ferramentas e 
propiciando melhorias eficazes para inclusão social.  

Os dispositivos móveis são veículos essenciais para 
o uso de várias tecnologias e todas as suas funções 
atuais tenderão a ficar obsoletas, provocando assim a 
evolução no sentido do multifuncional, ou seja, o 
"mobile" passará a ser "all mobile", composto por um 
número de serviços e aplicações multimídia, unindo o 
streaming de áudio e vídeo, o acesso à Internet, 
informação georeferenciada, informação em tempo real, 
realidade aumentada, entre outros, enquanto houver 
limites para transpor na nossa imaginação. 

Em virtude do que foi mencionado, observa-se que 
há uma crescente expansão da tecnologia na 
implementação de ferramentas e sua contribuição no 
desenvolvimento de aplicativos na área da saúde e 
medicina. 

A partir de suas características de usabilidade, 
dinamismo, capacidade de promover a interação entre 
os mundos real e virtual, consegue-se promover 
melhorias na acessibilidade e locomoção de pessoas 
com deficiência física, facilitando sua rotina diária. 
 
Conclusão 
 

Com isso, este trabalho apresentou a utilização da 
tecnologia de NFC (Near Field Communication) 
combinada a navegação indoor para criação de um 

sistema de localização para cadeirantes, com a 
finalidade de promover maior praticidade e 
independência para as pessoas que possuem essa 
limitação física. 

A partir de pesquisas realizadas e análises 
conduzidas, verifica-se, que apesar dos sistemas 
desenvolvidos, ainda há vários desafios a serem 
superados a fim de que as aplicações de navegação 
indoor sejam incluídas na rotina dos indivíduos com 
necessidades especiais. 

Portanto, a navegação indoor é uma tecnologia que 
traz vantagens para todos, tanto para deficientes como 
para não deficientes. Traz acessibilidade, economia de 
tempo para encontrar determinado local, diminui 
desgaste físico e proporciona uma maior integração dos 
visitantes com o ambiente. 

Como proposta de melhorias futuras propõe-se 
adicionar novas funcionalidades na aplicação, tais como 
ampliar o sistema, cadastrando novas rotas de 
localização referentes a outros locais, bem com realizar 
uma avaliação de resultados com pessoas cadeirantes. 
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Resumo: A Automação Residencial está facilitando 
cada vez mais a vida dos moradores. Com a evolução 
tecnológica tanto da eletrônica como da Realidade 
Virtual, esta prática torna-se mais acessível, 
possibilitando conforto para uma maior quantidade de 
pessoas. Assim, este trabalho tem como objetivo 
apresentar o desenvolvimento de um sistema de 
Automação Residencial e Realidade Virtual utilizando o 
dispositivo Myo, e também uma versão mobile, unindo 
as áreas da saúde, engenharia e tecnologia. Logo, esta 
aplicação pode proporcionar aos seus usuários maior 
conforto, comodidade, otimização do tempo devido à 
diminuição das tarefas rotineiras, praticidade, 
acessibilidade e economia, principalmente para pessoas 
com deficiência física e dificuldades de locomoção. 
Palavras-chave: automação residencial, dispositivos 
móveis, dispositivos vestíveis. 
 
Abstract: The Home Automation is facilitating 
increasingly the lives of residents. With the 
technological evolution of both the electronic and the 
virtual reality, this practice becomes more accessible, 
providing comfort to a wider number of people. This 
work aims to present the development of a Home 
Automation system and Virtual Reality using Myo 
device, and also a mobile version, joining the areas of 
health, engineering and technology. Therefore, this 
application can provide its users more comfort, 
convenience, time optimization due to the decrease in 
routine tasks, convenience, accessibility and economy, 
especially for people with physical disabilities and 
difficulties. 
Keywords: home automation, mobile devices, wearables 
devices. 
 
Introdução 
 

A Tecnologia Assistiva, no Brasil, de acordo com o 
Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República, está 
relacionada a produtos, recursos, metodologias, 
tecnologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivam promover a acessibilidade, relacionada à 
atividade e participação, de pessoas com deficiência, 
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 
social [1]. 

Os recursos de Tecnologia Assistiva, quando 
combinados aos recursos tecnológicos de automação 
residencial e realidade virtual, podem atender a uma 
grande diversidade de usuários com deficiências. Com o 
avanço tecnológico, os usuários estão, principalmente, 
interessados em serviços avançados que tornam o 
ambiente altamente inteligente e facilitam 
significativamente suas atividades. 

A deficiência física torna-se um grande obstáculo na 
vida das pessoas com necessidades especiais que são 
privadas de realizar até mesmo suas atividades do dia-a-
dia sem a necessidade de ajuda de outros indivíduos. As 
pessoas que possuem necessidades especiais, por 
exemplo, os deficientes físicos apresentam problemas 
de mobilidade, tal como dificuldade de acesso ao seu 
destino final. Essas pessoas com deficiência e as 
pessoas idosas necessitam de dispositivos ou 
tecnologias que facilitem ou orientem sua locomoção 
[1]. 

Nesta linha de raciocínio, este trabalho tem como 
objetivo principal apresentar uma ferramenta de 
Realidade Virtual para Automação Residencial com a 
finalidade de comandar cargas elétricas (ligar/desligar) 
através de gestos capturados por meio do dispositivo 
Myo para auxiliar as pessoas a executar atividades do 
cotidiano.  
 
Materiais e métodos 
 

Neste trabalho, as metodologias de pesquisa 
empregadas foram: coleta e análise de informações, 
realização de experimentos e seus delineamentos. Dessa 
forma, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre 
Automação Residencial, Realidade Virtual, aplicações 
utilizando wearables e desenvolvimento de sistemas 
para dispositivos móveis. 

Em relação aos aspectos metodológicos e 
tecnológicos, para a construção do módulo de 
automação residencial, utilizou-se o Arduino, que é uma 
plataforma de prototipagem eletrônica open-source, 
projetada com um microcontrolador Atmel AVR de 
placa única, com suporte de entrada/saída embutido, 
uma linguagem de programação padrão, a qual tem 
origem em Wiring, e é essencialmente C/C++ [2]. 

A automação residencial trata-se da aplicação de 
sistemas de controle automáticos para as funções 
encontradas no ambiente, integrando seus acionamentos 
e visando sempre a praticidade, simplicidade e 
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objetividade dos comandos. Mas, também considera a 
estética da aplicação, o conforto do usuário e a 
valorização do ambiente [3]. 

No contexto da Automação Residencial, as pessoas 
têm ao seu alcance uma diversidade de possibilidades 
práticas e econômicas, desde a básica até a mais 
abrangente, com sistemas adaptáveis para diversos 
espaços. O resultado pode ser um ambiente prático, 
confortável, agradável, mais bonito, valorizado e seguro, 
de acordo com o interesse do usuário [3]. 

Realidade Virtual (RV) é um sistema computacional 
usado para criar um ambiente artificial, no qual o 
usuário tem a impressão de não somente estar dentro 
deste ambiente, mas também habilitado, com a 
capacidade de navegar no mesmo, interagindo com seus 
objetos de maneira intuitiva e natural [4]. 

 Dispositivos portáteis ou vestíveis, também 
conhecidos como wearables, são pequenos dispositivos 
eletrônicos que podem ser facilmente acoplados ao 
corpo do usuário. Eles possibilitam a presença da 
Realidade Virtual em diversas aplicações, visto que é 
uma tecnologia de interface avançada entre um usuário 
e um sistema computacional [5]. 

O Myo é um wearable com formato de bracelete, 
também chamado de braçadeira, sendo utilizado no 
antebraço do usuário. Ele reconhece os impulsos 
elétricos nos músculos do usuário, convertendo 
determinados impulsos lidos em comandos, por isso 
torna-se necessário realizar uma calibração da 
braçadeira para cada usuário, pois cada um possui 
atividades e contrações musculares específicas. Após 
efetuada a sua calibração, o wearable possibilita 
controlar softwares e outras aplicações por meio de 
gestos e movimentos, como games, vídeos, passar slides 
e manipular aeromodelos apenas com os movimentos do 
braço e da mão. Seu propósito é controlar computadores, 
telefones e outros dispositivos, enviando os dados 
capturados por ele via Bluetooth [5].  
 
Resultados 
 

Neste sistema, efetua-se o controle de botões por 
meio de gestos realizados pelo usuário que esteja 
utilizando o wearable Myo em um ambiente de RV e 
acoplado a um sistema de automação residencial, 
proporcionando maior interatividade e motivação 
durante o seu uso. 

Nesta aplicação, o Arduino é o responsável pela 
parte de controle do sistema de automação, recebendo 
os comandos e os encaminhando para as cargas elétricas 
a serem controladas. 

A arquitetura de hardware adotada neste trabalho, 
foi a conexão de um Arduino ao servidor que hospeda a 
parte web (WebService) da aplicação através de 
comunicação serial. E também a conexão dos módulos 
de acionamento das cargas elétricas diretamente ao 
Arduino através de suas portas de entrada/saída.  

Na Figura 1, pode-se visualizar o esquema de 
ligação da arquitetura Arduino com comunicação serial, 
mencionada anteriormente. 

 
Figura 1: Arquitetura Arduino com comunicação serial. 
 

Ao adotar esta arquitetura, há algumas desvantagens, 
como a necessidade de se ter na residência o servidor de 
hospedagem da aplicação web (WebService) e também 
fazer grandes mudanças estruturais na residência, já que 
é preciso centralizar os módulos de acionamento e 
refazer a fiação das cargas elétricas a serem comandadas. 
Outra desvantagem é que o número de cargas elétricas 
que se pode comandar dependerá do número de portas 
de entrada/saída disponíveis no Arduino.  

Mas, comumente, em sistemas de automação 
residencial, preferem-se aqueles que não necessitem de 
grandes mudanças estruturais na residência para a sua 
instalação. Dessa forma, os sistemas que operam sem 
fio (wireless) ganham destaque, pois não necessitam 
fazer grandes mudanças estruturais na residência para 
adaptar o sistema elétrico à sua instalação. 

Desse modo, na Figura 2, é mostrado um exemplo 
de arquitetura genérica que trabalha sem fio. 

 

 
Figura 2: Arquitetura Arduino com dispositivo Wireless. 

 
Visto que esta arquitetura trabalha sem fio, torna-se 

necessário utilizar dispositivos wireless que 
comuniquem entre si e com o Arduino para a troca de 
informações e comandos entre os módulos de 
acionamento e a central de comandos, exemplos desse 
tipo de dispositivo são: NRF24L01, módulo Xbee, 
WifiShield. 

Nesta arquitetura, o servidor que hospeda a 
aplicação web (WebService) não precisa estar conectado 
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diretamente ao Arduino devido à criação de uma central 
de comandos que se conecta à Internet, a qual é 
composta por um Arduino, um EthernetShield e um 
dispositivo wireless, que encaminha os comandos para 
os módulos de acionamento. Nos módulos de 
acionamento, conecta-se o dispositivo wireless ao 
Arduino para receber os comandos da central. Nestes 
módulos, o Arduino é utilizado para interpretar os 
comandos recebidos e ligar ou desligar as cargas 
elétricas. 

Seguindo esta arquitetura, o número de cargas 
elétricas que podem ser controladas não depende mais 
do número de portas de entrada e saída do Arduino, mas 
sim do protocolo de comunicação desenvolvido para a 
troca de dados entre a central de comandos e os 
módulos acionadores. 

Como os componentes do módulo de acionamento 
junto com o Arduino e o dispositivo wireless são 
relativamente pequenos, pode-se montar um pequeno 
circuito, o qual poderia ser colocado dentro da caixinha, 
onde fica o interruptor da carga elétrica, reduzindo 
ainda mais as mudanças estruturais na residência para a 
sua instalação. 

Por questões de prazo, custos e complexidade optou-
-se em desenvolver a primeira arquitetura de 
comunicação serial. 

O sistema desenvolvido funciona da seguinte 
maneira: o usuário pode manipular o sistema de 
automação residencial através de gestos utilizando o 
dispositivo vestível Myo, onde seleciona-se o cômodo 
da casa que deseja executar a ação para, então, acionar 
os comandos ligar/desligar. Estes comandos, por usa 
vez, são enviados para um WebService, feito em 
linguagem de programação C# utilizando o software 
Microsoft Visual Studio. Posteriormente, o servidor que 
hospeda este Web Service encaminha o comando para o 
sistema de automação residencial através de 
comunicação serial. 

Na Figura 3, é exibida a arquitetura completa do 
sistema desenvolvido. 

 
Figura 3: Arquitetura da aplicação.  

 

Na Figura 4, é mostrada a interface da aplicação 
desenvolvida no Visual Studio, após o usuário ligar a 
lâmpada da sala 1 do protótipo. O símbolo de estalar os 
dedos “Double Tap” no canto inferior direito da tela é o 
responsável por ligar ou desligar as cargas elétricas do 
sistema utilizando o Myo. 

 

 
Figura 4: Lâmpada da sala 1 ligada. 
 

Os símbolos apresentados na Figura 5 são os gestos 
mapeados para a utilização do aplicativo. Assim, o 
usuário executa uma ação do sistema de automação 
residencial ao realizar o gesto com o wearable Myo, os 
quais são: “Ligar/Desligar a lâmpada” (Double Tap), “Ir 
para a esquerda” (Wave Left) e “Ir para a direita” (Wave 
Right). 

 
Figura 5: Gestos executados pelo usuário com o Myo. 
 

A Figura 6 apresenta a maquete da aplicação com a 
lâmpada da sala 1 ligada juntamente com o gesto 
“Double Tap”, que significa “Ligar/Desligar a lâmpada” 
na aplicação, onde o usuário pode ligar ou desligar a 
lâmpada selecionada, repetindo o movimento duas 
vezes rapidamente para efetuar a ação, conforme os 
comandos mapeados para o wearable Myo. Para efeitos 
demonstrativos, utilizou-se LED’s no circuito eletrônico, 
ao invés do módulo acionador com a lâmpada. 

 

 
Figura 6: Lâmpada da sala 1 ligada na maquete com o 
gesto “Double Tap” realizado com o Myo. 
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A Figura 7 apresenta a maquete da aplicação com 
todas as lâmpadas ligadas juntamente com o gesto 
“Wave Right”, que significa “Ir para a direita” na 
aplicação, onde o usuário seleciona uma sala (ou 
cômodo da casa), da qual deseja ligar ou desligar a 
lâmpada. Ao executar este movimento, é incrementado 
o número de identificação da sala a ser comandada, por 
exemplo, da sala 5 para a sala 6, conforme ilustrado a 
seguir. 

 

 
Figura 7: Gesto “Wave Right” realizado com o Myo. 
           

A central de comandos do WebService ainda se 
comunica com um sistema de RV disponibilizado em 
dispositivo móvel (celular) com plataforma Android, o 
qual realiza as mesmas ações, permitindo selecionar o 
cômodo da residência e acionar os comandos 
ligar/desligar das cargas elétricas que estão sendo 
controladas, conforme pode ser observado na Figura 8. 

 

 
Figura 8: Tela da aplicação na plataforma Android. 
 
Discussão 
 

Dessa forma, percebe-se que a automação 
residencial proporciona diversos benefícios para a 
população, os quais geram demanda enquanto suprem 
razões para que os construtores incluam a automação 
residencial em suas novas construções e ao mesmo 
tempo ainda ofereçam serviços da readequação para 
residências já existentes. 

Além disso, o sistema desenvolvido pode 
proporcionar aos seus usuários maior conforto, 
otimização do tempo devido à diminuição das tarefas 
rotineiras e principalmente segurança, praticidade e 
economia. 
 
 

Conclusão 
 

Assim, este trabalho apresentou a utilização da 
tecnologia de Realidade Virtual combinada a 
Automação Residencial para aumentar a praticidade de 
controle de ambientes, permitindo ampliar as 
possibilidades de acessibilidade e comodidade das 
pessoas, principalmente daquelas com deficiência física 
e dificuldades de locomoção. Pois, o usuário executa 
atividades, como ligar e desligar as lâmpadas da casa, 
por exemplo, sem a necessidade de se deslocar pela sua 
residência. Para pessoas que utilizam cadeiras de rodas 
de maneira permanente ou temporário (estado de 
reabilitação), esta aplicação é muito útil para promover 
maior independência desses pacientes, além de tornar a 
rotina menos trabalhosa e desgastante.  

Como proposta de melhorias futuras, propõe-se 
adicionar novas funcionalidades na aplicação, tais como, 
automatizar outras áreas da residência, melhorar o 
ambiente virtual e desenvolver o sistema de automação 
utilizando Wireless. 
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Resumo: O desenvolvimento de tecnologias da 
informação vem auxiliando inúmeras práticas na área da 
saúde, em atividades como diagnóstico, terapia, 
gerenciamento e educação, o que exige a necessidade de 
mudanças e desenvolvimento de novas habilidades 
pelos profissionais das áreas envolvidas. Nessa 
perspectiva, o objetivo deste trabalho é adaptar serious 
games para indivíduos com deficiência física nos 
membros superiores, principalmente crianças e 
adolescentes. Como metodologia, foram utilizados os 
recursos da Realidade Virtual, além das funcionalidades 
do dispositivo vestível Myo para controlar os serious 
games. Logo, espera-se contribuir na motivação de 
pacientes, através das inovações tecnológicas, gerando 
um ambiente de reabilitação mais interativo, lúdico e 
atrativo, também tornando mais fácil a aceitação da 
deficiência.  
 
Palavras-chave: deficiência física, jogos sérios, 
reabilitação. 
 
Abstract: The development of information technology 
has been helping numerous practices in health, in 
activities such as diagnosis, treatment, management and 
education, which requires the need for change and 
development of new skills by professionals of the areas 
involved. In this perspective, the objective of this work 
is to adapt serious games for individuals with physical 
disabilities in the upper limbs, especially children and 
adolescents. As methodology, the resources of the 
Virtual Reality were used in addition to the features of 
Myo wearable device to control serious games. Soon, 
we hope to contribute in motivating patients through 
technological innovations, creating an environment 
more interactive, playful and attractive rehabilitation, 
also making it easier acceptance of disability.  
 
Keywords: disability, serious games, rehabilitation. 
 
Introdução 

A reabilitação é um procedimento que exige o 
conhecimento sobre a enfermidade a ser tratada e as 
deficiências causadas no movimento. A cada dia, torna-
se mais evidente a necessidade de embasamento 
científico sobre o corpo humano e suas respostas fisio-
lógicas para uma consistente tomada de decisão, visan-
do a recuperação das funções motoras, prevenir e re-
duzir os riscos de novas lesões [1].  

Assim, jogos de reabilitação abrem novas possi-
bilidades, onde exercícios físicos de reabilitação podem 
ser realizados em casa pelo paciente, com ou sem a 
presença do fisioterapeuta. A ideia da reabilitação virtu-
al é que o paciente siga as instruções de exercícios do 
jogo corretamente, realizando os exercícios em casa e 
retorne ao centro de reabilitação uma ou duas vezes por 
semana para monitorar a evolução do tratamento e rece-
ber novas orientações sobre exercícios, quando 
necessário [2]. 

Nessa linha de raciocínio, o objetivo deste trabalho é 
adaptar serious games, que utilizam Realidade Virtual e 
dispositivo vestível Myo, para crianças e adolescentes 
com faixa etária de seis a quinze anos com deficiência 
física nos membros superiores, a fim de que eles tenham 
maior acessibilidade a jogos, lazer e entretenimento e 
melhor aceitação da deficiência. 

Enfim, espera-se que os resultados deste estudo pos-
sam contribuir, de alguma forma, com as discussões 
atuais e futuras em torno da temática sobre o uso de 
serious games utilizando Realidade Virtual e disposi-
tivos vestíveis (wearables) para auxiliar no processo de 
reabilitação de pessoas deficientes. 
 
Materiais e métodos 

Neste trabalho, foi investigado se a tecnologia de 
Realidade Virtual juntamente com dispositivos vestíveis 
(wearables), aplicados ao contexto de serious games 
para pessoas com deficiência física, têm potencial para 
auxiliá-las na reabilitação e avaliar o comportamento 
das pessoas ao utilizarem o sistema. 

As atividades e ferramentas utilizadas para o 
desenvolvimento deste trabalho foram: a pesquisa sobre 
os tipos de deficiência física nos membros superiores; o 
estudo e seleção de jogos para adaptá-los para pessoas 
deficientes; interação de jogos através do dispositivo 
vestível Myo; testes com os pacientes para coleta de 
dados; e análise estatística sobre os resultados obtidos. 

Myo é um bracelete de reconhecimento de gestos, 
que permite o controle de aplicativos e dispositivos sem 
a necessidade de interagir com nenhum outro periférico. 
O Myo utiliza os mesmos parâmetros de sinais 
mioelétricos que são utilizadas em próteses de braços. 
Além do grande interesse na utilização da ferramenta 
para diversas aplicações, vários conectores já foram 
desenvolvidos e podem ser baixados gratuitamente no 
play store. O mesmo é compatível com os mais 
populares sistemas operacionais e se comunica por 
Bluetooth, o que torna tal tecnologia propensa a ser 
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rapidamente aceita e usada mundialmente [3]. 
Existem diversos tipos de deficiência física nos 

membros superiores. Na instituição pesquisada, foram 
encontrados pacientes com os seguintes diagnósticos, 
com os quais foram realizados testes, posteriormente: 

Agenesia de mão: É a ausência completa ou parcial 
do membro [4], como pode ser visto pode ser observado 
na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Agenesia de mão. 

 
Hemimelia de antebraço: Acontece quando há en-

curtamento do membro/ausência da extremidade distal 
do membro ou parte dele isoladamente [4], de acordo 
com a Figura 2. 

 
Figura 2: Hemimelia de antebraço. 
 

Hipoplasia de falange: Ocorre quando todo o 
membro (neste caso, os dedos) ou parte dele apresenta 
tamanho desproporcional (menor), ou quando há 
ausência deles [4], conforme pode ser visualizado na 
Figura 3. 

 

 
Figura 3: Hipoplasia de falange. 
 

Então, foram selecionados três serious games 
diferentes, que utilizam o dispositivo Myo como forma 
de interação, para realização dos testes. 

Aircraft Maniac: É um jogo que motiva a concen-
tração e atenção do usuário, incentivando-o ao costume 
de desviar de objetos, segundo Figura 4. Desse modo, o 
usuário faz uma viagem surreal através de uma dimen-
são sobrenatural, move-se em harmonia com a sua aero-

nave e evita blocos em seu caminho com a movimenta-
ção do seu próprio braço controlado pelo dispositivo 
Myo. Esta experiência requer foco, concentração e tem-
po, não só para viajar tão longe quanto possível, mas 
também evitar os blocos que estão em seu caminho. 

 

 
Figura 4: Jogo Aircraft Maniac. 

 
Drunk Painting Simulator: É um jogo que motiva a 

coordenação motora do usuário, incentivando-o a pin-
tar/colorir na vida real. Dessa maneira, o usuário deve 
pintar o quadro com um braço virtual, controlado pelos 
movimentos do usuário por meio do dispositivo Myo. 
Quanto mais o quadro for pintado e em menor tempo, 
maior será a pontuação atingida, conforme Figura 5. 

 

 
Figura 5: Jogo Drunk Painting Simulator. 
 

Space Shooter for Stroke Patient: É um jogo que 
motiva a atenção e a coordenação motora do usuário, 
incentivando-o a pegar objetos na vida real. O usuário 
deve pegar as bolas coloridas que aparecem no cenário 
do jogo através de movimentos controlados pelo dispos-
itivo Myo para ganhar maior pontuação e vencer o jogo, 
de acordo com Figura 6. 

 

 
Figura 6: Jogo Space Shooter for Stroke Patient. 
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Resultados 
 

Primeiramente, foi selecionada uma instituição que 
atende e acompanha o tratamento de crianças e 
adolescentes com deficiência física. Então, foram feitas 
várias reuniões com a equipe de pesquisa e profissionais 
da instituição com a finalidade de melhor desenvolver o 
projeto. 

Além disso, também foram selecionados alguns 
serious games por uma terapeuta ocupacional habilitada 
da instituição para realizar a adaptação para pacientes 
com deficiência física nos membros superiores. A 
escolha foi baseada nos exercícios realizados durante a 
execução do jogo com a finalidade de trabalhar os 
movimentos necessários para reabilitação dos pacientes, 
com a finalidade de motivá-los a prosseguir com o 
tratamento e aceitar a sua limitação física. 

Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), foram realizados os testes com crianças 
e adolescentes com deficiência física dessa instituição. 

Para a realização dos testes, os pais e/ou 
responsáveis pelas crianças e adolescentes assinaram o 
Termo de Conhecimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
autorizando a participação de seus filhos para a presente 
pesquisa. 

Na Tabela 1, é apresentada a quantidade de pacientes 
que participaram dos testes da pesquisa por sexo, faixa 
etária e deficiência física, totalizando trinta indivíduos, 
no total, sendo dez pacientes de cada uma das três 
deficiências físicas abordadas nesse projeto: agenesia de 
mão, hemimelia de antebraço e hipoplasia de falange. 

 
Tabela 1: Pacientes que participaram da pesquisa. 

Quantidade Sexo Faixa Etária 
Deficiência  

Física 
Masculino Feminino 6-10 

anos 
11-15 
anos 

Agenesia de 
mão 

6 4 6 4 

Hemimelia 
de antebraço 

5 5 5 5 

Hipoplasia 
de falange 

6 4 3 7 

 
Dentre os jogos selecionados, foram realizados 

testes utilizando o Myo com crianças e adolescentes que 
possuem diversos tipos de deficiências físicas nos 
membros superiores da instituição que realiza o 
acompanhamento desses pacientes.  

O Myo possui a habilidade de controlar aparelhos, 
sendo possível controlar jogos e vídeos, passar slides e 
manipular aeromodelos apenas com os movimentos do 
braço. Esta informação é enviada a um processador na 
braçadeira, e um algoritmo traduz os comandos, que são 
enviados via Bluetooth de baixo consumo energético 
para o gadget que o usuário está tentando controlar, 
como um smartphone. 

Assim, para a realização dos testes, o paciente 
coloca o dispositivo wearable Myo em seu braço para 
realizar os movimentos e gestos recomendados durante 
a execução do serious game, e se posiciona em frente a 

um computador ou tablet, conforme Figura 7.  
 

 
Figura 7: Paciente jogando utilizando o Myo. 
 

Após a execução dos testes, foram disponibilizados 
questionários de avaliação para os pacientes 
responderem. O processo de testes foi acompanhado 
pela terapeuta ocupacional da instituição, a qual também 
auxiliou no estágio de escolha dos serious games a 
serem utilizados e avaliados na pesquisa. 

Posteriormente, foi realizada uma análise estatística 
sobre os resultados encontrados comparando a eficácia 
dos serious games utilizados conforme faixa etária, 
gênero e tipo da deficiência física. Para isso, foram 
feitos gráficos comparativos para melhor apresentar os 
resultados obtidos. 

Na Figura 8, é apresentado um gráfico de pizza 
comparativo sobre a eficácia dos jogos pelos pacientes 
que executaram os testes da pesquisa. 

 
Figura 8: Eficácia dos jogos pelos pacientes. 

 
Na Figura 9, é mostrado um gráfico de barras 

comparativo sobre a eficácia dos jogos pelos pacientes 
que executaram os testes da pesquisa de acordo com a 
faixa etária. 

 

 
Figura 9: Eficácia dos jogos por faixa etária. 

Eficácia dos Jogos

Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3
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Na Figura 10, é exibido um gráfico de barras 
comparativo sobre a eficácia dos jogos pelos pacientes 
que executaram os testes da pesquisa conforme o gênero 
das crianças e adolescentes. 

 
Figura 10: Eficácia dos jogos por gênero. 

 
Na Figura 11, é apresentado um gráfico de barras 

comparativo sobre a eficácia dos jogos pelos pacientes 
que executaram os testes da pesquisa segundo o tipo de 
deficiência física das crianças e adolescentes. 

 

 
Figura 11: Eficácia dos jogos por deficiência.  

 
Discussão 
 

Dispositivos portáteis ou vestíveis, também 
conhecidos como wearables, são pequenos dispositivos 
eletrônicos que podem ser facilmente acoplados ao 
corpo do usuário. Eles possibilitam a presença da 
Realidade Virtual em diversas aplicações, visto que é 
uma tecnologia de interface avançada entre um usuário 
e um sistema computacional. 

Myo destaca-se dentre tantas tecnologias de controle 
por gestos, muitas das quais dependem de câmeras ou 
exigem hardware volumoso para reconhecer os gestos 
do usuário e traduzi-los em ações em uma tela. Além de 
ocupar espaço, esses sistemas podem precisar ser 
calibrados ou exigir uma certa quantidade de luz para 
operar, todos fatores que podem limitar onde e como 
poder usá-los. E sabe-se o quanto os consumidores 
querem se desfazer de mouse, teclados e telas sensíveis 
ao toque para o controle por gestos. 

As principais dificuldades encontradas na realização 
deste trabalho foram a modelagem para a construção do 
jogo e o reconhecimento dos movimentos pelo 
dispositivo wearable Myo, devido à sua complexidade e 
à diversidade de variáveis envolvidas neste processo. 

Como trabalhos futuros, pretende-se prosseguir com 
a seleção de mais jogos com a finalidade de melhorar o 

incentivo ao uso de prótese em crianças com deficiência 
física nos membros superiores. Além disso, deseja-se 
pesquisar dispositivos vestíveis para adaptar mais 
serious games para outros membros do corpo humano. 
E também realizar o desenvolvimento de um módulo de 
supervisão da aplicação, no qual o profissional 
habilitado poderia visualizar gráficos para acompanhar a 
evolução de determinando paciente, e também comparar 
os resultados obtidos por diferentes pacientes na 
execução dos jogos. 

 
Conclusão 
 

Portanto, observa-se que o objetivo principal desse 
trabalho foi alcançado, uma vez que possibilitou maior 
acessibilidade a jogos, lazer e entretenimento de 
crianças e adolescentes com deficiência física nos 
membros superiores por meio do dispositivo vestível 
Myo. Com isso, os pacientes passaram a ter uma maior 
aceitação da sua limitação física e também melhoraram 
a sua disposição e motivação em continuar o tratamento 
de reabilitação. 

A partir dos gráficos obtidos, verifica-se que a 
eficácia de determinado jogo varia conforme a faixa 
etária, o gênero e o tipo da deficiência física dos 
pacientes. Por exemplo, vê-se que o jogo 1 (Aircraft 
Maniac), o qual motiva a atenção e a concentração, tem 
melhor desempenho em pacientes que participaram dos 
testes da pesquisa, principalmente com faixa etária de 
onze a quinze anos, sexo masculino e que possuem a 
deficiência física hipoplasia de falange.  

Logo, é importante combinar vários tipos de jogos 
para conseguir melhores resultados no processo de 
reabilitação de pacientes. 
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Resumo: Este trabalho apresenta um monitor de 
frequência cardíaca para dispositivos móveis que 
através de técnicas de processamento de imagens é 
possível capturar as imagens obtidas do dedo indicar do 
usuário e processa-las com técnicas de análise de dados 
removendo ruídos e assim mensurar a frequência 
cardíaca. As informações obtidas podem ser facilmente 
acessadas através do aplicativo por meio de relatórios 
visuais, testes realizados demonstraram resultados 
satisfatórios quando comparados com aparelhos que já 
possuem esse mecanismo implementado fisicamente. 
Palavras-chave: Monitor Cardíaco, Aplicativo Médico, 
Aferição Cardíaca, Aplicativo móvel, Software Médico. 
 
Abstract: This paper presents a heart rate monitor for 
mobile devices that can capture images obtained from 
the index finger through image-processing techniques 
and process them with data analysis techniques by 
removing noise and measuring the heart rate. The 
information obtained are easily accessed by visual 
reports through an application and the tests have shown 
satisfactory results when compared with devices that 
already have this mechanism physically implemented. 
Keywords: Cardiac Monitor, Medical application, 
Gauging Heart, Mobile application, Medical Software. 
 
Introdução 
 

Doenças cardiovasculares (DCV) são umas das 
principais causas de mortes em mulheres e homens no 
Brasil, na maioria dos casos esses incidentes estão 
diretamente ou indiretamente relacionados a outras 
doenças [1]. Tomando como base essas informações e a 
realidade da grande maioria da população de não 
realizar exames clínicos cardiovasculares com certa 
frequência, sendo este um grande problema da 
população mundial atual, desenvolvemos um aplicativo 
móvel capaz de fornecer aos usuários uma maneira 
rápida e pratica de realizar uma análise dos batimentos 
cardíacos e registra-los de maneira dinâmica para 
consultas futuras.  

Os oximetros são aparelhos não invasivos bastante 
utilizados para medir o quanto de oxigênio seu sangue 
está transportando, eles podem ser encontrados 
atualmente em vários formatos como: pulseira, relógios, 
faixas e até em adesivos, a capacidade de smartphones 
medirem os batimentos cardíacos não é algo novo, mas 
para que isso seja possível é necessário na maioria das 
vezes a aquisição de um hardware extra, ou o aparelho 

já possui este recurso de fábrica sem a necessidade de 
aquisição pelo usuário. 

Neste trabalho é proposto e desenvolvido um 
software capaz de transformar qualquer smartphone 
atual em um aparelho capaz de medir a frequência 
cardíaca através de técnicas de processamento de 
imagens nas câmeras digitais desses aparelhos. Além de 
possibilitar um acompanhamento remoto pelo médico 
do usuário ou pelo próprio sistema, uma vez que 
detectado anormalidades na frequência cardíaca obtida é 
transmitido para usuário alertas para que ele procure um 
médico.  

Este trabalho tem como objetivo permitir o acesso 
de mais pessoas a este tipo de exame e tornar isso algo 
rotineiro e simples para todo e qualquer tipo de usuário, 
além de permitir uma maior interação entre médicos e 
pacientes de maneira simples e eficiente através do 
acompanhamento por um profissional. Colaborando 
assim de maneira significativa para a descoberta de 
problemas cardiovasculares na população e 
consequentemente a redução na taxa de mortes 
relacionadas a este problema.  
 
Materiais e métodos 
 

Para o desenvolvimento do trabalho aqui proposto 
foi desenvolvido um software móvel para dispositivos 
Android, um sistema operacional baseado em Unix 
especialmente projetado para dispositivos moveis além 
de ser o mais utilizado no mundo [3] e em mais de 190 
países ao redor do mundo. Para desenvolver para este 
tipo de dispositivo a linguagem utilizada foi a 
linguagem orientada a objetos Java, atualmente ela é a 
linguagem oficial para desenvolvimento na plataforma.     
O primeiro passo para o desenvolvimento da aplicação 
foi a definição do fluxo da aplicação e junto a definição 
de como seria realizada a captura desses batimentos pela 
câmera do aparelho móvel. 

Após a análise dos requisitos funcionais e não 
funcionais necessários para que a aplicação executasse 
de forma correta sua funcionalidade o seguinte fluxo de 
informação foi definido: cadastrar o usuário, realizar 
aferição da frequência cardíaca em batimentos do 
minuto (BPM) por meio de estimativa, processar essas 
informações que serão enviadas para o servidor de 
aplicação, registrar essas informações devidamente 
processadas, gerar relatórios visuais para o usuário de 
forma clara facilitando sua compreensão, e por último 
através de regras fornecer ao usuário um feedback sobre 
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a sua saúde cardíaca, todo esse fluxo esta exemplificado 
na Figura 1.  

 
 

Figura 1: Fluxograma principal da aplicação. 
 

Uma das partes mais importantes para a aplicação é 
a técnica utilizada para conseguir mensurar a frequência 
cardíaca do usuário assim como acontece nos oximetros 
atuais, para este trabalho decidimos utilizar a câmera do 
dispositivo móvel a qual o usuário deve posicionar seu 
dedo indicador sobre o mesmo, com o auxílio do led 
que é acionado no mesmo instante é possível obter a 
imagem com a utilização do método PreviewCallback 
do Android , esse método e responsável por retornar a 
todo momento o frame corrente da imagem. Uma vez 
com as imagens obtidas da sobreposição do dedo 
indicador sobre a câmera com o LED acionado foi 
necessário utilizar técnicas de processamento de 
imagens para se obter as variações de tons de vermelho 
e assim então pode mensurar a frequência cardíaca do 
paciente.  

Aparelhos Android atualmente utilizam como padrão 
de cores o YUV420sp que contém respectivamente os 
valores de Y, U, V agrupados para compor as cores, esse 
modelo é exibido na Figura 2, esse padrão foi utilizado 
para obter a variação de tons de vermelho em cada pixel 
presente na imagem processada pelo aplicativo. 

 

 
 

Figura 2: Padrão de cores YUV420sp. 
 
Após a obtenção desses tons através do padrão 

YUV420sp é realizado então a suavização exponencial 
básica dos dados em uma matriz de inteiros para assim 

descobrir o valor médio de pixels vermelhos presente na 
imagem. A suavização exponencial básica é bastante 
utilizada para a suavização de dados de series temporais 
funcionando como um filtro para a remoção de ruídos 
no processamento digital de sinais [4], a Equação 1 traz 
a formula padrão para a suavização exponencial simples 
utilizada na aplicação desenvolvida.  

 
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝛼𝛼 . 𝑥𝑥𝑆𝑆 + (1 −  𝛼𝛼). 𝑠𝑠𝑆𝑆 − 1                   (1) 

 
Após a definição do fluxo e a técnica para o 

processamento correto das imagens necessárias para a 
determinação da frequência cardíaca o próximo passo a 
ser realizado é o desenvolvimento das telas responsáveis 
pela interação com o usuário. A aplicação conta com as 
seguintes telas: tela inicial, cadastro de paciente, 
cadastro de médico, relatório pessoal e a tela principal 
para a realização da aferição da medição cardíaca, nesta 
tela o usuário deverá informar o número de sua 
identidade para que o sistema processe seus sinais 
biomédicos e associe ao seu perfil esse fluxo é ilustrado 
na Figura 3. Outra vantagem de se utilizar a numeração 
da identidade é que a mesma pode ser fornecida para a 
consulta de forma remota por um médico por exemplo. 

   

 
 

Figura 3: Passo a passo para a realização da aferição 
cardíaca. 

 
Após entrar com a identidade do usuário a aplicação 

começa a captura das imagens para então aplicar as 
técnicas de processamento de imagens e suavização de 
dados conforme mencionado anteriormente, a Figura 4 
demostra essa interface com suas periciais 
características.  

 

 
Figura 4: Interface de aferição cardíaca. 
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Observando a figura é possível notar a formação de 

duas regiões com tons de vermelho, essas regiões são 
formadas graças a luz emita na ponta pelo LED do 
aparelho móvel, essa luz alcança corrente sanguínea que 
está em constante fluxo sendo bombeado pelo coração, 
neste momento é então aplicado a suavização 
exponencial dos dados para se obter o valor médio de 
pixels vermelhos na imagem e a partir destes dados 
construir um vetor de frequências cardíacas. 

Para obter dados mais precisos o processo é repetido 
por três vezes para então apresentar visualmente para o 
usuário a frequência cardíaca detectada naquele 
momento, após exibir a informação ao usuário a 
frequência cardíaca e a identidade informada 
anteriormente são enviadas para o servidor montando 
exclusivamente para a aplicação, a estrutura do servidor 
pode ser observada na Figura 5. 

 

 
Figura 5: Arquitetura do servidor da aplicação 

 
Para realizar o envio corretamente das informações 

para o servidor foi utilizado o método http request ou 
requisição http para trafegar os dados, chegando no 
servidor essas informações são armazenadas no banco 
de dados Mysql, um banco de dados de código aberto 
mais utilizado no mundo, sendo o líder, atualmente para 
aplicações web em geral [5]. Armazenado essas 
informações elas podem ser facilmente consultadas pelo 
paciente ou pelo médico do mesmo, além disso a 
aplicação realiza algumas analises informando alguma 
anormalidade cardíaca através de notificações no 
próprio aparelho.  
 
Resultados 
 

Com o objetivo de avaliar o desempenho da 
aplicação desenvolvida o mesmo foi comparado com o 
dispositivo físico existente no aparelho Samsung Galaxy 
S6, responsável por realizar a mesma funcionalidade do 
software aqui desenvolvido, esses testes foram 
importantes para demostrar a eficiência da aplicação. A 
variação entre as aferições foram relativamente 
pequenas isso ocorre porque no smartphone existe a 
presença de um LED infravermelho que melhora de 
forma satisfatória a precisão do dispositivo.  

Os resultados obtidos com os testes realizados são 
exibidos no gráfico da Figura 6. 
 

 
Figura 6: Comparação entre aplicativo e dispositivo. 

 
Discussão 
 
      Os resultados obtidos foram relativamente 
satisfatórios e com pequenas variações, essas variações 
nos resultados finais são decorrentes de interferências 
ocasionadas por ruídos externos presentes no próprio 
ambiente, futuramente será testado outras técnicas de 
suavização e de processamento de imagens com a 
finalidade de melhorar ainda mais os resultados obtidos. 
 
Conclusão 
 
      Este trabalho permitiu concluir que utilizando 
técnicas computacionais é possível desenvolver 
aplicativos móveis com funcionalidades médicas 
capazes de diminuir as distancias entre pacientes e 
médicos, através de tecnologias modernas e atuais que 
permitem seu acesso e acompanhamento remotamente. 
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Resumo: Este trabalho apresenta a geração dos resíduos 
sólidos de um hospital privado de grande porte na 
região do Triângulo Mineiro, como é a sua segregação e 
manuseio, e como os profissionais de saúde portam-se 
perante o assunto. Durante aproximadamente dois 
meses os processos de geração de resíduos da instituição 
foram acompanhados, e, então, observou-se várias 
falhas na sua segregação.   Realizou-se um comparativo 
com outra Instituição, pública, de grande porte, da 
mesma região, e analisou-se a grande discrepância nos 
dados de geração de resíduos infectantes entre eles.  
Palavras-chave: Resíduos Infectantes, Resíduos 
Comuns, Conscientização, Segurança do Trabalho 
 
Abstract: This paper presents the generation of 
solid waste in a private hospital in the large region of 
the “Triângulo Mineiro”, as it’s segregation and han-
dling , and how health professionals - bear before it. 
For about two months the waste generation processes of 
the institution were followed, and then several failures 
was observed from your segregation. We conducted a 
comparative with other institution, public, large, the 
same region, and analyzed the large discrepancy in the 
data infectious waste generation between them. 
Keywords: Infectious waste, common waste, awareness, 
workplace safety. 
 
Introdução 
 

Atualmente, mesmo com o avanço da 
tecnologia, alguns problemas relacionados à Gestão da 
Segurança, Saúde e Meio Ambiente no Trabalho ainda 
permanecem, tais como a Infecção Hospitalar e a má 
Gestão dos Resíduos Sólidos Hospitalares [3, 4]. 

Ainda hoje no Brasil é comum a incorreta 
segregação dos resíduos dos serviços de saúde, gerando 
um tratamento comum para todos eles, o que é inviável, 
uma vez que a legislação CONAMA 358/05 estabelece 
que, quando os resíduos infectantes forem adicionados 
aos comuns, todo o conjunto de resíduos deverá ser 
tratado como infectante [5]. Tal situação eleva os custos 
de serviços de saúde, uma vez que tratar todo o resíduo 
como infectante é inviável para a organização. 

A verdadeira situação do Gerenciamento dos 
Resíduos pode auxiliar no desenvolvimento e no 
planejamento de medidas preventivas a serem 
desenvolvidas e trabalhadas na reestruturação do 
sistema de saúde, além de melhorar a qualidade de vida 

dos trabalhadores, pautada na higiene, segurança e 
saúde no trabalho, evitando assim acidentes com os 
trabalhadores, que podem ocorrer em virtude de um 
descarte incorreto de pérfuro-cortantes em lixeiras para 
resíduos comuns e infectantes, além de minimizar os 
riscos ocupacionais [3, 4, 5]. 
 O objetivo deste trabalho é apresentar à 
instituição de saúde, de grande porte, estudada, os 
ganhos que ela obterá com ações preventivas em função 
de ações corretivas, no que diz respeito à Gestão de 
Resíduos e Biossegurança. A proposta é apontar falhas 
na segregação e descarte dos resíduos e apresentar os 
possíveis ganhos, com exemplo de outro hospital de 
grande porte, com a de correção nos processos, além de 
atender à legislação.  
 
Materiais e métodos 
 

A pesquisa descritiva e observacional, de 
natureza qualitativa foi realizada em uma instituição de 
saúde privada de grande porte, localizada no interior de 
Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, que 
recebe em média 900 internações por mês, dados 
contabilizados no ano de 2015. Tem uma média anual 
de ocupação geral de 72,4%, sendo que na UTI geral 
teve uma ocupação de 85,9%; na UTI Coronariana, 
média de 64,9%; nas Unidades de Internação, média de 
76,97%. Neste mesmo ano houve uma média anual de 
internações por mês de 904 pessoas, e, uma média de 
atendimentos externos/mês de 4394 pessoas.  

Para a produção deste artigo, a coleta de dados 
foi realizada durante o período de 16/02/16 a 01/04/16, 
com o objetivo de relacionar e quantificar, além de 
qualificar, os resíduos gerados no estabelecimento. 
Neste momento, a pesquisa limitou-se a observar a 
geração e a segregação de resíduos infectantes nas 
seguintes unidades: UTI geral, coronária, Pronto 
Socorro e Centro Cirúrgico, devido à importante 
quantidade de resíduos gerados nestes setores. Sendo 
que o estabelecimento de saúde possui um total de 110 
leitos, considerando 31 leitos de UTIs, 78 de unidades 
de internação e 08 leitos no hospital dia.  

Em um primeiro momento realizou-se um 
estudo observacional verificando a sistemática adotada 
pela instituição quanto à segregação e descarte dos 
resíduos gerados e acondicionamento dos mesmos.  

Em um segundo momento, buscou-se por 
dados quantitativos, a fim de levantar números 
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relacionados à quantidade de resíduos gerados e o custo 
por quilograma do resíduo de classe A (infectantes) ao 
hospital.  

O intuito principal nesta fase do trabalho é 
apontar falhas decorrentes da gestão de resíduos do 
grupo A, uma possível redução de custos diante de uma 
correta segregação dos Resíduos dos Serviços de Saúde 
(RSS).  

Durante todo o tempo de coleta de informação 
observou que os RSS, desde o momento em que são 
gerados, não possuem um manuseio eficaz, uma vez que 
há inúmeras falhas no processo de segregação, seja por 
distração do colaborador, falta de sinalização, e, até 
mesmo, ausência de conhecimento e fiscalização por 
parte do próprio estabelecimento.  
 
 
Resultados 
 

Foram encontradas diversas irregularidades 
relacionadas à segregação dos RSS, uma vez que a 
instituição não está atendendo às exigências das 
legislações brasileiras, resolução 358/05 e 283/01 da 
CONAMA, RDC 33/03 da ANVISA, NBRs 12 807/93 e 
12 808/93, o que contribui para a má Gestão de 
Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde. 

As observações quanto ao descarte de resíduos 
nos setores da UTI Geral, Coronária, Centro Cirúrgico e 
Pronto Socorro são apresentados na Tabela 1. 

Observou-se que há uma deficiência no 
processo de segregação dos resíduos dos serviços de 
saúde, gerando o manuseio e descarte incorretos, uma 
vez que há uma troca no descarte dos resíduos. Além 
disso, observou-se em leitos de pacientes que não 
estavam em isolamento apenas lixeiras para resíduos 
infectantes, ou seja, todo o descarte comum estava 
sendo feito como Classe A, infectante. E, também, 
muitas lixeiras nas UTIs encontraram-se lotadas, acima 
dos limites de tolerância permitidos pela Norma 
Regulamentadora (NR) 32, do Ministério do Trabalho e 
Emprego [2].   

A Tabela 2 apresenta a quantidade em 
quilograma dos resíduos do grupo A gerados nos três 
últimos anos na instituição.  

Ao coletar os dados apresentados na Tabela 2, 
surgiu o questionamento de que possivelmente poderia 
ter havido alguma mudança na gestão do 
estabelecimento, ou um aumento no número de 
atendimentos, porém, realizou-se uma entrevista com os 
colaboradores, e observou-se que houve, sim, um 
aumento no número de atendimentos, além de ter 
havido uma ampliação na estrutura do prédio no final de 
2014, justificando o aumento na geração de resíduos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabela 1: Descartes Incorretos dos Resíduos na 
Instituição. 

Descarte Incorreto de Resíduos 
Setor Resíduo Infectante Resíduo Co-

mum 
UTI Geral Papel; plástico; fral-

das de pacientes não 
isolados; luvas de 
procedimento sim-
ples; capotes, másca-
ras, toucas utilizados 
em leitos de pacientes 
não isolados; copo 
plástico; papel que 
embala sabonete; 
sabonete em barra; 
fralda de paciente não 
isolado (com água 
proveniente do ba-
nho); embalagem de 
soro; papel toalha; 
algodão; restos ali-
mentares;   

Capotes utiliza-
dos em leitos de 
pacientes isola-
dos; gaze com 
sangue;  

UTI Corona-
riana 

Guardanapo; garfo; 
restos de alimentos; 
garrafa d’água;  

Agulha;  

Centro Ci-
rúrgico 

Papel; plástico; luvas 
de procedimento 
simples; copo plásti-
co; embalagem de 
bisturi (plástico);  

Algodão com 
sangue; gaze 
com sangue; 
luvas de proce-
dimento com 
sangue;  

Pronto So-
corro 

Luvas de procedi-
mento simples; papel; 
plástico; rolo de fita 
adesiva; papel higiê-
nico; 

Algodão com 
sangue;  

 

 
Tabela 2: Dados (resíduos infectantes) coletados dos 
anos de 2013, 2014, 2015 da instituição em estudo. 

ANO 2013 2014 2015 
TOTAL 
EM KG 

40625,07 47641,37 61958,71 

 
De acordo com a Tabela 2, observa-se que de 

2013 para 2014 houve um aumento de 
aproximadamente 18% na geração de resíduos 
infectantes. De 2014 para 2015 houve um aumento mais 
significativo ainda, de 30%, ou seja, estes dados provam 
que as medidas de controle (treinamentos, trabalho de 
conscientização e cursos de capacitação) desenvolvidas 
com os colaboradores não estão sendo eficazes, pois não 
estão atingindo os reais geradores dos resíduos de 
Classe A.  
 Em seguida, foram coletados os dados deste 
ano, 2016, para que pudesse ser realizada uma 
estimativa do possível resultado para o final do ano.  A 
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Tabela 3 apresenta os dados coletados nos dois 
primeiros meses de 2016.  

Nos dois meses os valores encontrados já 
representam cerca de aproximadamente 23% do total 
produzido no ano anterior, o que reforça que 
possivelmente, haverá um novo aumento nos dados. 
 
Tabela 3: Dados coletados nos dois primeiros meses do 
ano de 2016 no estabelecimento em estudo. 

Mês (2016) Total em KG 
Janeiro 9363,11 

Fevereiro 4784,28 
 

Percebe-se que houve uma diminuição da 
geração de resíduos Classe A de Janeiro para Fevereiro 
deste ano, de aproximadamente 50%, o que se deu 
devido a redução do número de atendimentos no 
estabelecimento.  

Para efeitos comparativos a Tabela 4 mostra 
dados de um Hospital Público de grande porte, 
localizado na mesma região da instituição em estudo, e 
apresenta os valores de referência dos resíduos 
infectantes gerados no ano de 2010 e 2013, no qual no 
período foram implantadas medidas de conscientização 
e ações pontuais para a gestão adequada de resíduos 
com uma proposta de melhorias durante o período dos 
três anos.  

O estabelecimento de grande porte, que atende 
vários municípios, além de ser hospital escola, utilizado 
como comparativo para este estudo, propôs 
treinamentos aos colaboradores, incluindo médicos, 
enfermeiros, pessoal da limpeza, recursos humanos, 
diretoria, etc, a fim de apresentar os dados coletados 
com os resíduos infectantes no ano de 2010, e durantes 
os anos de 2011, 2012 e 2013 trabalharam com as 
medidas de controle solicitadas pela NR 32 – 
treinamentos e capacitações – apresentando os tipos de 
resíduos, como devem ser tratados desde a segregação 
até a sua disposição final, e obtiveram como resultado 
uma queda de aproximadamente 29% na produção dos 
resíduos de Classe A. Este foi um trabalho realizado 
pelo SESMT (Serviços Especializados de Segurança e 
Medicina do Trabalho) do estabelecimento, juntamente 
com a equipe de Meio Ambiente, que nesta instituição 
eram equipes separadas, mas que normalmente, são 
unicamente compostas pelo SESMT, conhecida como 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente no Trabalho, SSMA.  

Esta instituição pública trabalha com a política 
de que falhas causadas pelos seus colaboradores, 
incluindo os profissionais de saúde causam impactos 
ambientais e perdas financeiras para a instituição.  

A instituição conta com 520 leitos totais, sendo 
uma referência para 86 municípios da macro e micro 
região do Triângulo Norte. Atende em média 6000 
pacientes por dia.  

 
 
 
 
 

Tabela 4 Dados coletados a título de 
comparação, em um hospital público de grande porte da 
região. 

ANO 2010 2013 
TOTAL EM KG 10850 7660 

 
Discussão 
 

Devido aos microrganismos transportados nos 
Resíduos Infectantes dos Serviços de Saúde (RSS), 
serem potencialmente infectantes, ou capazes de 
proliferarem no meio ambiente, hoje, discute-se bastante 
a respeito da relação entre o Gerenciamento de Resíduos 
dos Serviços de Saúde e a Infecção Hospitalar, 
juntamente com os Acidentes de Trabalho (AT) nos 
serviços de saúde [4]. 

De acordo com a CONAMA 358/05 os 
estabelecimentos de serviços de saúde devem ser 
estimulados a minimizar a geração de resíduos, desde a 
sua geração até a destinação final. Uma vez que há a 
segregação dos resíduos, no momento e local de sua 
geração, haverá uma redução no volume de resíduos que 
necessitam de tratamento diferenciado, ou seja, resíduos 
infectantes (Classe A), além de reduzir drasticamente os 
custos com estes resíduos para o empregador. 

Se a produção de resíduos infectantes continuar 
na mesma proporção durante todo o ano de 2016 
(Tabela 3) na instituição privada em estudo neste 
trabalho,  uma estimativa para o total produzido ao final 
deste ano será de 84884,34 kg, considerando que nestes 
dois primeiros meses o total foi de 14147,39 Kg; ao 
fazer a média destes meses e, multiplicar por 12, 
obteremos um possível resultado para o total do ano. 
Portanto, deve-se observar que este valor é maior do que 
nos últimos três anos analisados, provando que desde 
2015 há uma produção elevada de resíduos Classe A, 
necessitando de alguma medida corretiva de emergência, 
e posteriormente treinamentos a serem realizados com 
todos os colaboradores, inclusive os cotistas da 
instituição, a fim de minimizar os valores encontrados, 
considerando que são os que têm as principais 
participações nos lucros da instituição, e, também, 
contribuem para a produção dos resíduos e diretamente 
na sua má segregação, uma vez que são, em sua maioria, 
profissionais da saúde que fazem parte do corpo de 
colaboradores da instituição.  

A gestão dos RSS deveria ser acompanhada 
diariamente, em diversos horários durante a jornada de 
trabalho, a fim de evitar os transtornos encontrados, e, 
também, promover treinamentos e capacitações aos 
colaboradores envolvidos nos processos e gerações dos 
resíduos, uma vez que no estabelecimento é comum a 
segregação incorreta, devido à falta de treinamento e de 
PGRSS eficientes.  

Percebe-se nitidamente a discrepância nos 
números dos resíduos gerados no estabelecimento em 
estudo, e naquele comparado (Hospital Público). Neste, 
estão presentes todos os setores relacionados à 
Segurança do Trabalho, incluindo SESMT completo, 
Gestão Ambiental, e observa-se a eficácia dos mesmos, 
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uma vez que não só toda a documentação está em dia, 
como também trabalhos de conscientização e 
treinamentos, envolvendo todos os profissionais da 
instituição.  
 
Conclusão 
 

O gasto que a instituição tem com o descarte de 
resíduos está diretamente relacionado aos resíduos 
infectantes, que têm tratamento específico, mesmo que 
haja um descarte inadequado. 

Portanto, precisa-se introduzir uma 
metodologia de ensino e trabalho a todos os 
profissionais do estabelecimento, indiscriminadamente, 
uma vez que todos eles são responsáveis pela geração 
dos RSS nos estabelecimentos de saúde.  

Além de tudo isso, é importante realizar uma 
coleta seletiva nos setores analisados, pois irá ajudar a 
controlar a segregação dos resíduos comuns, tentando 
evitar o seu descarte no local de resíduos infectantes.   
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Resumo: A reabilitação com o uso do videogame 
fornece um feedback visual e auditivo e proporciona 
inúmeros benefícios na recuperação da capacidade física 
e cognitiva, além de possibilitar uma nova experiência, 
diferente da terapia convencional. Este estudo teve como 
objetivo comparar o efeito do videogame, como 
ferramenta terapêutica, em relação a um programa de 
fortalecimento convencional para os músculos da 
preensão e das pinças. Foram selecionadas por 
conveniência 12 mulheres, com idade média de 22 (±2,0) 
anos, sendo todas com ausência de doenças 
neuromusculares e musculoesqueléticas. Para realização 
desse estudo foi utilizado o kit E-link da marca 
Biometrics® modelo H500 – Hand kit, o software de 
avaliação para os membros superiores (EWS – Upper 
Extremity Evaluation Software) e material de 
mecanoterapia (kit exercitador da marca Digiflex®). As 
voluntárias foram divididas em dois grupos: grupo 
exercitador (GE) e grupo videogame (GV), ambos com 6 
mulheres. Para o fortalecimento foi utilizado o protocolo 
Oxford. Os dois grupos realizaram fortalecimento da 
preensão grossa, pinças polpa-polpa, polpa-lateral, 
polpa-trípode. Na análise intragrupos, para o GE foi 
encontrado diferença significativa no aumento da força 
pré e pós fortalecimento para as pinças polpa-polpa, 
polpa-lateral; para o GV foi encontrado diferença 
significativa para força de preensão palmar. Na análise 
intergrupos foram encontrados maiores ganhos da força 
no GV em relação ao GE para todas as forças, porém esse 
ganho não foi significativo. Este estudo demonstrou que 
o grupo que realizou o fortalecimento com o videogame 
obteve um ganho maior de força de preensão e pinça, 
quando comparado ao GE. 
Palavras-chave: Treinamento de Resistência, Força 
Muscular, Força da Mão, Força de Pinça. 

 
Abstract: The rehabilitation using videogame supplies an 
auditory and visual feedback and provides many benefits 
in the recovery of physical capacity and cognitive ability, 
besides to enable a new experience, different from 
conventional therapy. This study aimed to compare the 
effect of the videogame as a therapeutic tool in relation 
to a conventional therapy program for handgrip and 
pinch muscles. For convenience were selected 12 women, 

with mean age of 22 (±2,0) years, all with the absence of 
neuromuscular and musculoskeletal diseases. To 
performer this study was used the Kit E-link brand 
Biometrics® model H500 – Hand kit, the evaluation 
software for the upper extremity (EWS – Upper Extremity 
Evaluation Software) and mechano therapy material (Kit 
exerciser brand Digiflex®). The volunteers were dividing 
in two groups: exerciser group (EG) and videogame 
group (VG), both with 6 women. All used the Oxford 
strengthening protocol. The booth groups performed 
handgrip, pinch tip-to-tip, key and three-jaw 
strengthening. In the intragroup analysis for EG were 
founded significant difference in the increase of pre and 
post strength to grip tip-to-tip and key; and for the VG 
were founded significant difference in the handgrip 
strength. In the intergroup analysis were founded a better 
gain of strength in the VG when compared with EG for 
all forces, but this gain were not significant. This study 
showed that the group who performed the videogame 
strengthening protocol obtained a higher handgrip and 
pinch force when compared to EG. 
Keywords: Resistance Training, Muscle Strength, Hand 
Strength, Pinch Strength. 

 
Introdução 

 
Atualmente a utilização de jogos para a reabilitação 

tornou-se uma forma promissora para o estímulo, adesão 
e incentivo na realização de exercícios [1,2]. O ambiente 
virtual permite a interação do indivíduo com o tratamento, 
criando sensações de uma realidade diferente da terapia 
convencional [3] e, promovendo assim, a percepção da 
melhora na função e força de seus membros [4]. 

O videogame além de ser um instrumento lúdico, 
fornece um feedback visual e auditivo e proporciona 
diversos benefícios na recuperação da incapacidade física 
e/ou cognitiva [5]. Videogames como o Nintendo Wii® e 
o Xbox com Kinect® vêm sendo utilizados como recursos 
para tratamento fisioterapêutico, entretanto estes 
videogames comerciais são mais específicos para 
realização de movimentos globais e não visam o 
fortalecimento muscular. 

Para a reabilitação da mão existe no mercado o Kit E- 
Link da marca Biometrics®, que tem jogos de videogame 
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acoplados aos dinamômetros de preensão e pinça que 
funcionam como biofeedback para o ganho de força. A 
associação do videogame na rotina fornece ao paciente 
uma maior interação com a terapia e proporciona a 
sensação de experimentar uma realidade diferente da 
terapia convencional. 

Buscando auxiliar o fisioterapeuta na escolha de 
protocolos adequados para fortalecimento da 
musculatura da mão e avaliar se o videogame, além de 
aumentar o interesse e a motivação dos participantes, 
também leva ao ganho de força muscular, esse projeto 
tem como objetivo avaliar a eficácia do videogame, como 
ferramenta terapêutica no fortalecimento dos músculos 
da preensão e das pinças em mulheres. 

 
Materiais e métodos 

 
Esta pesquisa caracteriza-se por ser um estudo piloto, 

composto por 12 mulheres jovens, com idade média de 
22 (±2,0) anos. Os critérios de inclusão foram: a) sexo 
feminino, b) idade entre 18 e 30 anos, c) que não 
realizassem exercícios para os membros superiores, e d) 
ausência de doenças neuromusculares e 
musculoesqueléticas nos membros superiores. 

Todas as voluntárias foram informadas sobre os 
objetivos e procedimentos da pesquisa e assinaram um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 
resolução  nº466/12  do  Conselho  Nacional  de   Saúde 

voluntárias permaneceram sentadas, com o cotovelo 
fletido a 90º, antebraço e punho em neutro, segundo 
recomendação da Sociedade Americana dos Terapeutas 
da Mão (ASHT) [6,7]. A posição da abertura da mão ou 
empunhadura do dinamômetro variam do 
posicionamento um até cinco. Em um estudo realizado 
por Fernandes et al. (2011) a maior força encontradas 
para os homens foi na posição 3 e, para as mulheres, na 
posição 2. Sendo assim, nesse estudo foi utilizada a 
empunhadura do dinamômetro na posição 2 para esse 
grupo de mulheres avaliadas [8]. 

O treinamento de ambos os grupos foi realizado no 
membro que apresentou a menor força de preensão e 
pinças, e seguindo os regimes isotônicos da técnica de 
Oxford, sendo a primeira série com 100%, a segunda 
série com 75% e a terceira série com 50% da carga do 
10RM. Foram realizadas 3 séries de 10 repetições 
mantendo a isometria de 5 segundos e o repouso de 5 
segundos em cada repetição, totalizando 2 minutos de 
treinamento e repouso de 2 minutos entre as séries. Esse 
protocolo foi adaptado ao Protocolo de Oxford 
desenvolvidos por Zinovieff (1951). 

Os dois grupos realizaram fortalecimento da preensão 
grossa, pinça polpa-polpa, pinça polpa-lateral e pinça 
polpa-trípode, como demonstrado na Figura 1. Foram 
realizados alongamentos para os músculos flexores e 
extensores do punho e dedos ao início e ao termino dos 
protocolos. 

(CNS). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em    
Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
com parecer 2416. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados: 
a) o Kit E-link da marca Biometrics® modelo H500 – 
Hand kit composto por goniômetros e dinamômetros de 
preensão e de pinça; b) software de avaliação para os 
membros superiores (EWS – Upper Extremity Evaluation 
Software) e c) material de mecanoterapia (kit exercitador 
da marca Digiflex®). 

As voluntárias que concordaram em participar da 
pesquisa foram randomizadas aleatoriamente em dois 
grupos: grupo exercitador (GE), e grupo videogame (GV). 
O GE foi composto por 6 mulheres submetidas ao 
fortalecimento com o protocolo de Oxford (carga 
decrescente) por meio do exercitador de mão e dedos da 
marca Digiflex®. Enquanto o GV foi formado por 6 
mulheres submetidas ao mesmo protocolo de 
fortalecimento utilizando o videogame E-Link da marca 
Biometrics®. 

Inicialmente foi realizada uma avaliação 
fisioterapêutica contendo: dados pessoais, medidas de 
força muscular instrumental máxima e teste de 10 
repetições máximas (10RM) - para cálculo das cargas da 
preensão e pinças (polpa-polpa, polpa-lateral, polpa- 
trípode). Os valores da força muscular instrumental 
(preensão e pinças) foram avaliados no primeiro dia e ao 
término do programa de fortalecimento. 

Na avaliação da força instrumental de preensão e das 
pinças foram realizadas 3 repetições nos dois membros 
alternadamente e calculadas a média das três medidas das 
forças isométricas máximas.  Durante esta avaliação   as 

Figura   1:   Posições   e   músculos   dos   protocolos de 
fortalecimentos. 

 
Os jogos selecionados para o fortalecimento do GV 

foram 1) Monkeys - para preensão grossa, 2) Hit  Walls– 

Exercícios 
  GE  

Exercícios GV Movimento/ 
Músculos  

 

 

 

 

Preensão 
Grossa 
Músculos 
intrínsecos e 
extrínsecos 
da mão 

 

 
 

 Pinça Polpa- 
Polpa 
Músculos 
lumbricais e 
interósseos 
palmares 
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adutor do 
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  Pinça Polpa- 
Trípode 
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interósseos 
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para pinça polpa-polpa, 3) Package– para pinça polpa- 
lateral, 4) Skateboard – para pinça polpa-trípode. 

Nessa fase foram mantidas 2 sessões semanais, com 
duração de 40 minutos, totalizando 18 sessões. Para 
análise dos dados foram considerados os valores do início 
e após as 18 sessões de fortalecimento. 

Análise Estatística - Os dados foram submetidos a 
análise descritiva e inferencial, com nível de 
significância de 5%. Na análise estatística descritiva, 
utilizou-se a média e o desvio padrão. Na estatística 
inferencial, para verificação da normalidade, utilizou-se 
o teste de Shapiro-Wilk. Para a análise intragrupos, o teste 
“t” de Student pareado, e para análise intergrupos foi 
utilizado o teste “t” de Student independente. Os dados 
foram processados por meio do programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 20. 

 
Resultados 

 
Na análise intragrupos, para o GE observou-se 

diferença significativa no aumento de força pré e pós 
fortalecimento para as pinças polpa-polpa, polpa-lateral 
e um aumento não significativo para as forças de 
preensão palmar e pinça polpa-trípode como 
demonstrado na Figura 2. 

Grupo Exercitador 
40 

Pré Fortalecimento 
30 Pós Fortalecimento 

20 
 

10 * * 

0 
FPP PPP PPL PPT 

Figura 2: Representação gráfica das forças de preensão 
palmar (FPP), pinça polpa-polpa (PPP); pinça polpa- 
lateral (PPL), pinça polpa-trípode (PPT) pré e pós 
fortalecimento do GE. 
*Nível de significância p<0,05. 

 
E para o GV houve diferença significativa no ganho 

de força pré e pós fortalecimento para a força de preensão 
palmar e um aumento não significativo para as forças de 
pinças como demonstrado na Figura 3. 

 

Grupo Videogame 
40 

30 

20 

10 

0 
FPP PPP PPL PPT 

 

Figura 3: Representação gráfica das forças de preensão 
palmar  (FPP),  pinça  polpa-polpa  (PPP);  pinça polpa- 

lateral (PPL), pinça polpa-trípode (PPT) pré e pós 
fortalecimento do GV. 
*Nível de significância p<0,05. 

 
Na análise intergrupos foram encontrados maiores 

ganhos da força no GV em relação ao GE para todas as 
forças, porém esse ganho não foi significativo (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Médias e desvios  padrão  das  diferenças  das 
forças pré e pós fortalecimento.  

 

 Grupo Média (DP) da 
diferença ente 

o pós e pré 

p value 

FPP GE 0,58(±1,84) 0,109 
 GV 3,03(±2,86)  

PPP GE 1,20(±0,93) 0,852 
 GV 1,35(±1,77)  

PPL GE 1,01(±0,44) 0,912 
 GV 1,08(±1,36)  

PPT GE 0,86(±1,29) 0,484 
   GV  1,43(±1,40)   
FPP = força de preensão palmar; PPP = pinça polpa-polpa; 
PPL = pinça polpa lateral; PPT = pinça polpa-trípode; GE 
= grupo exercitador; GV = grupo videogame; Diff = 
diferença das forças pré e pós fortalecimento; DP = 
desvio padrão. 
*Nível de significância p<0,05. 

 
Discussão 

 
Este estudo teve como objetivo comparar o efeito do 

videogame, como ferramenta terapêutica, em relação a 
um programa de fortalecimento convencional para os 
músculos da preensão e das pinças. 

A hipótese do estudo foi verificar se o treinamento 
com o videogame era mais eficaz no ganho da força dos 
músculos da mão em relação ao exercitdor convencional, 
pois o videogame permite a realiação de uma reabilitação 
mais lúdica. 

O protocolo de Oxford foi escolhido para esse estudo, 
por demonstrar maior eficácia para os músculos da mão 

por ter como princípio, a redução da resistência a medida 
que o músculo fadiga e por apresentar melhores 

resultados quando comparado ao protocolo Delorme [10]. 
Na análise intragrupo, tanto o GE quanto o GV 

apresentaram aumento após fortalecimento para todas as 
forças. Para o GE os resultados foram significativos para 
as forças de pinça (polpa-polpa e polpa-lateral). E para o 
GV o aumento foi  significativo apenas para a  preensão 

palmar. 
Hutzler et al. (2013) em seu estudo, avaliou as forças 

de preensão e pinças por meio do Kit E-Link da 
Biometrics®, pré e pós intervenção com exercícios 

resistidos (halteres, exercitador, faixa elástica). Nesse 
estudo, a utilização dos exercitadores, para 
fortalecimento dos músculos intrínsecos da mão, teve um 

resultado positivo no aumento das forças de pinças, 
corroborando com os resultados encontrados para o GE. 

Em relação ao GV, o uso de ambientes virtuais pode 
ser  de  grande  valia  para  o  processo  de   reabilitação, 
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principalmente quando ela é feita utilizando jogos 
específicos que respeitem as limitações de cada indivíduo, 
oferendo ao fisioterapeuta ferramentas de análise da 
evolução e resultados de tratamento. Os resultados 
encontrados nesse estudo para o GV condizem com 
estudos anteriores que demonstraram efeitos positivos da 
prática em ambiente virtual no aumento da força para o 
membro superiores [12–14]. 

Apesar do aumento significativo de algumas forças 
em cada grupo, os resultados do ganho de força 
(representandos pela diferença entre o pós e pré 
fortalecimento) do presente estudo desmonstraram que 
não houve diferença significativa na análise intergrupo, 
após a realização do protocolo proposto. No entanto, o 
ganho de força foi maior para o GV. 

Resultados positivos com o uso do videogame E-Link 
foram apresentados por Rostami et al. (2015) que avaliou 
o efeito da prática em ambiente virtual na função do 
membro superior de crianças com paralisia cerebral 
espástica utilizando o videogame E-Link. E 
comprovaram que a utilização do ambiente virtual 
apresenta potencial para uma intervenção eficaz no 
ganho da função da mão, que incluem a velocidade, a 
força, a amplitude de movimento e a acurácia exigida nos 
jogos. 

 
Conclusão 

 
Este estudo demonstrou que o grupo que realizou o 

fortalecimento com o videogame obteve um ganho maior 
de força de preensão e pinça, quando comparado ao 
grupo que realizou fortalecimento com exercitador. 

Pretendemos dar continuidade ao estudo com um 
maior número de voluntários afim de verificar se existe 
diferença entre os protocolos. 
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Resumo: O objetivo da pesquisa foi apresentar uma 
revisão bibliográfica atualizada a respeito das aplicações 
da termografia na área da saúde. Foi realizado um 
levantamento bibliográfico nos meses de novembro e 
dezembro de 2015, sendo selecionados os artigos 
publicados entre os anos de 2005 a 2015. A seleção das 
publicações foi realizada através de leitura criteriosa, 
correlacionando o conteúdo com o tema a ser 
pesquisado. Depois de selecionados os artigos, os 
mesmos foram organizados utilizando como critério o 
ano de publicação, título, método utilizado, resultados e 
conclusão. Após a revisão bibliográfica verificou-se que 
a tecnologia por imagem infravermelha vem evoluindo 
muito ao longo do tempo. É um método complementar 
para diagnóstico, com alta acurácia, que vem sendo cada 
vez mais utilizado na área médica para avaliar 
alterações fisiológicas e funcionais, sendo de grande 
importância no diagnóstico complementar e nas 
avaliações de modalidades terapêuticas a serem 
empregadas. 

Palavras-chave: Termografia, Imagem Infravermelha, 
Dor. 

 
Abstract: The purpose of the research was to present an 
updated bibliographical revision related to the 
applications of Thermography in health. Within the 
months of November and December 2015, a 
bibliographical data collection was performed, and all 
published articles between 2005 and 2015 were 
selected. By means of a rigorous reading of such 
articles, and crossrelating content and subject to be 
researched. After selecting the articles, they were 
organized in accordance to their year of publication, 
title, used method, results and conclusions achieved. 
Upon bibliographical conclusion, it was concluded that 
the Infrared Imaging Technology has been substantially 
evolving throughout time. It stands as a complementary 
methodology of diagnostics with high accuracy, and 
which has been more and more used in medicine to 
assess physiological and functional changes, being of 
great importance as anadditional diagnostictool, and 
for the evaluation of therapeutical treatments.  
 
Keywords: Thermography, Infrared Imaging, Pain. 

Introdução  
 

A termografia infravermelha é um método não 
invasivo, não ionizante, indolor, não prejudicial ao 
paciente, utilizada para avaliação e medição da 
temperatura da pele. Baseia-se na radiação 
infravermelha emitida pela superfície da pele, 
oferecendo segurança e conforto ao paciente. Esta 
técnica pode ser utilizada em situações em que a 
variação de temperatura superficial pode indicar alguma 
condição atípica, possuindo acurácia quando utilizada 
para avaliação de dores agudas [1,2].  

A inspeção termográfica por infravermelho é 
realizada utilizando câmeras termográficas. São 
aparelhos que detectam a energia infravermelha (calor) 
abrangendo uma faixa de temperatura que vai de -20°C 
a 1.500°C, com opção de filtros especiais, fornecendo 
assim uma imagem de qualidade, independente da 
presença de sol ou outra fonte de calor intensa. O 
infravermelho, por ser uma onda abaixo das ondas da 
cor vermelha, é uma frequência eletromagnética 
naturalmente emitida por qualquer corpo, com 
intensidade proporcional à sua temperatura. O sensor da 
câmara converte a radiação captada em pulsos elétricos, 
os quais são amplificados e convertidos em sinais 
digitais. Estes sinais são visualizados como imagens 
coloridas, em uma escala de cinza ou em cores 
correspondente a temperatura do objeto. Posteriormente, 
estas imagens podem ser analisadas por softwares 
específicos. Devido a sua leveza, câmeras de pequeno 
tamanho e autonomia podem ser utilizadas em locais de 
difícil acesso [3,4,5,6].  

A termografia infravermelha detecta a luz 
infravermelha emitida pelo corpo para visualizar 
mudanças no calor devido a anormalidades no fluxo de 
sangue da superfície de áreas afetadas. Esta não é uma 
ferramenta que mostra alterações anatômicas, mas sim 
um método que mostra alterações fisiológicas. Visualiza 
sintomas, sendo útil para realizar avaliações e 
diagnósticos de áreas dolorosas, onde o diagnóstico 
muitas vezes é baseado em queixas subjetivas [7]. O 
referencial mais importante da termografia é que a 
distribuição de calor no corpo de um organismo normal 
é simétrica. Uma câmera de infravermelho é usada para 
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medir a luz infravermelha emitida a partir do corpo e 
exibe esta na tela e um mapeamento vai sendo realizado. 
O comprimento de onda da radiação infravermelha varia 
entre 0,75 a 100 μm, não sendo visível aos olhos 
humanos. Portanto, ao comparar a distribuição de calor 
do corpo em ambos os lados, a região de interesse é 
definida e a temperatura média dentro de cada uma 
destas regiões é calculada para comparar a diferença do 
lado afetado e não afetado. Um processo doloroso 
gerado pelos neurotransmissores e maior aumento da 
circulação local podem ser visualizados por elevação da 
temperatura local [8].  

Para utilizar essa técnica, as salas devem ser 
climatizadas com temperaturas estabilizadas na faixa de 
18,5 °C a 25 °C e os pacientes devem ser climatizados 
por aproximadamente 15 a 30 minutos [9]. Com o 
passar dos anos, houve um progressivo avanço 
tecnológico das câmeras e dos softwares. Os sistemas 
atuais de aquisição de imagem compreendem 
sofisticadas câmeras térmicas que são acopladas a 
computadores com programas específicos, sendo as 
imagens arquivadas de boa qualidade o que torna o 
método de avaliação mais seguro e preciso [8,10]. O 
objetivo da pesquisa foi apresentar uma revisão 
bibliográfica atualizada a respeito das aplicações da 
termografia na área da saúde. 

 
Materiais e Métodos 
 
 Trata-se de uma pesquisa de revisão 
bibliográfica, em que foi realizado um levantamento 
bibliográfico nos meses de novembro e dezembro de 
2015, em três bases de dados LILACS, MEDLINE e 
SCIELO. A busca compreendeu artigos no período de 
2005 a 2015, com exceção de duas referências utilizadas 
para descrever a história da termografia. Como 
descritores de busca em português foram utilizados: 
termografia, infravermelho, dor; em inglês: 
thermography, infrared, pain, todos indexados no DeCS 
– Descritores em Ciências da Saúde. 

 Apesar de serem encontrados muitos artigos a 
respeito da termografia, a seleção das publicações foi 
realizada através de leitura criteriosa, correlacionando o 
conteúdo com o tema a ser pesquisado, sendo excluídos 
os artigos que não apresentavam contextos relacionados 
ao tema pesquisado. 

 
Resultados e Discussão 
 
 Após a busca realizada nas bases de dados 
LILACS, MEDLINE e SCIELO foram selecionados 19 
artigos que versavam sobre termografia e sua 
aplicabilidade.  

 Segundo Cerdeira (2011) [2] a termografia é 
um instrumento bastante utilizado na construção e 
engenharia e, apesar de não ser ainda utilizada com 
muita frequência na área clínica, os estudos demonstram 
sua sensibilidade, acurácia e importância como uma 

ferramenta de conclusão diagnóstica. 

Segundo Brioschi (2005) [11] quando os 
resultados de exames anatômicos não são claros ou são 
contraditórios, a informação adicional fornecida pela 
termografia pode sugerir um diagnóstico. A imagem 
infravermelha não demonstra a presença de dor, mas 
sim as alterações vasomotoras ocorridas em 
determinadas áreas, como demonstrado no estudo de 
Bandeira et al (2013) [12] tiveram por objetivo 
descrever os principais métodos de apoio ao diagnóstico 
a lesões musculares. Estes citam a termografia como 
uma importante ferramenta para diagnóstico precoce em 
lesões musculares, facilitando a decisão dos 
profissionais da área da saúde para a solicitação e 
indicação do método, propiciando um diagnóstico mais 
apropriado. 

 Luz et al (2010) [13] avaliaram por meio da 
termografia, a adaptação de uma prótese híbrida de 
extremidade superior, de um indivíduo do sexo 
masculino, amputado proximal de braço esquerdo. Após 
8h de uso ininterrupto, a prótese foi retirada e então 
realizaram a primeira imagem. Após 20 minutos de 
repouso, quando já havia alcançado o equilíbrio 
térmico, realizaram a segunda imagem. Após análise das 
imagens, constataram elevadas temperaturas na região 
de tórax e axila contralateral ao coto, por onde passa o 
tirante de fixação da prótese, coincidindo com a queixa 
de desconforto do indivíduo, indicando atrito. 
Observaram também maior temperatura no ombro 
anterior homolateral à amputação o que caracterizou 
sobrecarga, e por fim, a baixa temperatura no segmento 
residual à amputação indicou pouca circulação 
demonstrando dificuldade de adaptação (Figura 1).  

 
Figura 1 - Região do tórax ao longo do tirante de fixação da prótese, 
antes e depois do equilíbrio térmico: temperatura mais elevada antes e 
permanência de alta temperatura depois, na região da axila 
homolateral ao membro íntegro, coincidindo com a região relatada de 
maior desconforto. Fonte: Luz et.al., 2010. 

 

 O estudo de Luz et al (2010) [13] onde 
afirmam que a baixa temperatura no segmento residual à 
amputação indicou pouca circulação, corrobora com o 
achado de Brito et al (2015) [14]. Estes realizaram um 
estudo com 33 indivíduos com dor crônica lombar, que 
seriam avaliados pré e pós-intervenção fisioterapêutica 
com uso da termografia (Figura 2) e da EVA (escala 
visual analógica). Os tratamentos não minimizaram a 
temperatura da região lombar, mas o nível de dor 
segundo a EVA diminuiu significativamente. Pode ser 
justificado pelo estudo de Ring e Ammer (2012) [15] 
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que afirmam que em lesões crônicas pode ser 
encontrada diminuição da temperatura, causada por uma 
contração muscular reduzida e diminuição do fluxo 
sanguíneo local. 

 

 
Figura 2 - Delimitações para análise das imagens termográficas: AT = 
área total (A); ALE = área lombar esquerda; AC = área central; e ALD 
= área lombar direita (B). Fonte: Brito et.al., 2015. 

 Bandeira, et al (2012) [16] verificaram em 
sua pesquisa, a importância de controlar a camada de 
gordura da área avaliada, pois a mesma interfere nos 
valores absolutos de temperatura, podendo influenciar 
de maneira significativa nos resultados. O diagnóstico 
de anormalidades neurológicas e musculoesqueléticas 
por termografia infravermelha é baseado na assimetria 
de cores entre os lados normal e sintomático, mudança 
no gradiente de radiação normal dos membros ou entre 
os lados medial e lateral ou um distúrbio no padrão 
normal fisiológico de distribuição da radiação. 

 Nogueira (2010) [17] em seu estudo propôs 
uma avaliação das polpas digitais das mãos de grávidas 
normotensas e grávidas hipertensas, para observar se 
haveria diferença na temperatura local. A amostra foi 
composta por 81 gestantes, no período entre a 20a e 38a 
semana de gestação, sendo que destas 50 eram 
normotensas e 31 hipertensas. Como resultado, pode-se 
observar na Figura 3A, paciente normotensa, uma hiper 
radiação (área branca) nas polpas digitais e na palma da 
mão, diferentemente do demonstrado na Figura 3B, 
paciente hipertensa, onde a hiper radiação está presente 
somente na palma da mão.  

 O aumento de temperatura das polpas digitais 
reflete no aumento do fluxo sanguíneo periférico. A 
vasoconstrição cutânea, presente nos quadros 
hipertensivos, prejudica a termorregulação, impedindo a 
troca de calor com o ambiente, o que pode interferir na 
pressão arterial. A média de temperatura das polpas 
digitais das mãos das grávidas normotensas e 
hipertensas teve uma diferença significativa de 1,28o C, 
sendo que as grávidas hipertensas (34,96o C) tem 
maiores chances de terem a polpa digital das mãos mais 
quentes que as grávidas normotensas (33,96o C). 

 

 

Figura 3 - Na figura (A) observa-se hiper radiação (áreas brancas) nas 
polpas digitais e na palma da mão. Na figura (B) observa-se hiper 
radiação na palma da mão. Fonte: Nogueira, 2010.  
 

 
Embora a imagem térmica ainda não seja 

amplamente utilizada na prática clínica para avaliação 
de sinais da doença do pé diabético, NETTEN et al. 
(2013) [18] realizaram um estudo com 15 indivíduos, 
divididos em três subgrupos. Os grupos foram divididos 
em indivíduos sem complicações do pé diabético, com 
complicações locais e com complicações difusas. Nos 
indivíduos sem complicações houve uma pequena 
diferença de temperatura entre os pés. Os indivíduos 
com complicações locais, como úlceras não infectadas e 
não isquêmicas e calos abundantes, mostrou aumento da 
temperatura local em 2o C comparando com o membro 
contralateral. Nos indivíduos com complicações difusas, 
como úlceras com osteomielite, pé de Charcot, 
obtiveram resultados de temperatura maior que 3o C em 
comparação ao membro contralateral (Figura 4). 

 
 
Figura 4 – Na linha superior, da esquerda para a direita, pacientes de 1 
a 5, imagens de cinco pacientes sem complicações nos pés; linha do 
meio, esquerda para a direita, os pacientes de 6 a 10, com 
complicações locais nos pés e nas imagens de 11 a 15, linha de baixo, 
da esquerda para a direita, pacientes com complicações difusas nos 
pés. Fonte: Netten et al., 2013. 
 

Assim como Netten et al (2013) [18], Brioschi 
et al (2007) [19] descreveram em seu estudo que o 
objetivo da termografia infravermelha no pé diabético 
seria a de detectar precocemente as alterações de 
sensibilidade dos pés, déficits circulatórios, lesões 
inflamatórias e infecciosas, sobrecarga mecânica. Na 
Figura 5, observa-se o sinal de “amputação em bota”, 
onde delimita-se exatamente o nível de 
comprometimento microvascular, realizando assim 
amputações mais seguras e precisas, evitando 
reamputações. Relatam também a relação da 
temperatura plantar e o grau de acometimento do pé 
diabético (Figura 6), sendo que quando houver diferença 
térmica maior que 2,2o C entre os lados direito e 
esquerdo, o indivíduo dever ser avaliado também por 
uma equipe médica. 
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Figura 5 - Termometria infravermelha delimitando nível de amputação 
em paciente diabético com isquemia de membro inferior esquerdo. 
Fonte: Brioschi et al., 2007. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Pé esquerdo com neuropatia diabética, presença de 
múltiplos focos hiper radiantes (hot spots) em região plantar do ante 
pé com risco de ulceração. Fonte: Brioschi et al., 2007. 
 
Conclusão 
 

Após a revisão bibliográfica, verificou-se que a 
tecnologia por imagem infravermelha vem evoluindo 
muito ao longo do tempo. É um método complementar 
para diagnóstico, com alta acurácia, que vem sendo cada 
vez mais utilizado na área médica para avaliar 
alterações fisiológicas e funcionais, sendo de grande 
importância no diagnóstico complementar e nas 
avaliações de modalidades terapêuticas a serem 
empregadas. Esta tecnologia pode ser de grande eficácia 
para avaliação de pontos dolorosos, lesões musculares, 
adaptações de próteses e doenças vasculares. Pode-se 
observar que a avaliação termográfica auxilia também 
no diagnóstico precoce do pé diabético, o que poderia 
contribuir para a prevenção de maiores complicações. 
Sugerem-se novos estudos quanto ao uso da termografia 
em indivíduos com hipertensão arterial sistêmica. 
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Abstract: This paper presents the design and 
implementation of a real-time system for 3D upper limb 
motion capture using inertial sensors modules. Each 
inertial module consists of a tri-axial accelerometer, a 
tri-axial gyroscope and a tri-axial magnetometer, 
coupled to an upper body segment (torso, arm and 
forearm). To get around with the limitations founded in 
rotations using euler angles and matrices of rotations 
the proposed system works with the principles of 
quaternions. To validate the system a sequence of tests 
were performed to measure angles using one and two 
sensors and compare the results with a reference 
protractor. A set of experimental tests tracking full arm 
motion were performed and the results show the validity 
and feasibility of the system from a practical point of 
view.  
Keywords: Motion capture, inertial sensor, 
Rehabilitation 
 
Introduction 
 

Real-time estimation of a human body configuration 
(direct kinematics) is a challenging task with various 
potential application fields such as production and 
animations of movies, training athletes, rehabilitation 
and analysis of the body biomechanics. Nowadays, 
there are several fundamental tracking technologies, 
such as mechanical, acoustic, optical and inertial 
tracking systems, although each of these systems has its 
own advantages, they all suffer from several limitations 
and disadvantages. 

The majority of state-of-art optical systems for 
motion capture demand multiple synchronized cameras 
and special markers to triangulate the 3D position of a 
subject [1]. In recent years several depth cameras such 
as Kinect, are available in consumers markets for full 
body motion tracking at reasonable prices but limited 
resolution. Motion tracking systems using acoustic 
sensors, which are based on the principle of time of 
flight (TOF) [2] to estimate the position of subject, are 
also available but usually lead to small and limited 
workspaces. 

Inertial sensors were first used in the detection of 
human movements in the 1950s [3]. However, these 
sensors were not commercially available until, in recent 
years, their performance had been dramatically 
improved by means of microelectromechanical systems 
(MEMS) [4]. Since inertial sensors are sourceless (self-
contained), compact and light, they have been a popular 
choice for applications in the field of motion capture in 
the past few years. The advantage of multiple 
parameters for motion tracking that such devices 

provide have also been evaluated in various researches. 
For example, Roetenberg [5] demonstrated that the 
Euler angles along the x/y/z axes present an integration 
drift between 10º-25º after one minute if only the 
angular velocities from a gyroscope were integrated. 
Foxlin et al. [6] demonstrated that the double integration 
of the accelerometer signal with minimal noise results in 
an error of the position that grows in cubic order with 
time. To correct such drift in the integration process the 
Kalman filter has been used in many researches [7] [8] 
[9].  

In this paper, we tackle those issues by using an 
approach based on quaternions to estimate angles and 
rotations.  

Quaternions are a hipercomplex number system that 
extends the complex numbers created, and were first 
proposed by Hamilton in 1853 [10]. Hamilton defined 
quaternion as the product or the quotient of two vectors 
in the three dimensional space. In so doing, quaternions 
(q) can be represented by complex numbers composed 
of four numbers (a, b, c and d), where one is real and the 
others three are purely imaginary: 

𝑞𝑞 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 = (𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐,𝑑𝑑)                   (1) 
where, 

𝑏𝑏2 = 𝑐𝑐2 = 𝑑𝑑2 = 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑 =  −1                   (2) 
 
Materials and methods 
 
Inertial tracking system for upper limbs 

For the inertial system were acquired 3 inertial 
modules, each is positioned on an upper body segment. 
Module 1, used as reference, was placed on the center of 
the chest over the sternum. Modules 2 and 3 were 
positioned on the arm near the elbow joint and on the 
forearm near to the wrist joint, respectively, as shown in 
Figure 1.   

 
Figure 1: Diagram of connections and position of the sensors 

along with units for processing and control. 
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In the Figure 1, each black square represents an 
inertial sensor, the green lines represent the wires 
connecting the sensors. Each sensor estimates and 
forwards a quaternion to an arduino DUE board, that 
collects all data, performs a basic flow pass filtering to 
remove noise and dispatches the resulting data to a host 
computer (CPU), were all the quaternions are used to 
estimate the position and 3D orientation of the upper 
body segments in real-time. 

Inertial module GY87 – This board consist of an 
MPU (Motion Processing Unit) 6050, a magnetometer 
HMC5883L and a pressure sensor BPM180. Figure 2 
illustrates the board and pinout of the module. 

 

The MPU6050 consists of an accelerometer and a 
gyroscope of high precision based on MEMS 
technology. There is also the possibility of connecting 
an external sensor from the auxiliary pins. The 
MPU6050 also incorporates a DMP (Digital Motion 
Processor) unit that is capable of collecting the signals 
from the accelerometer, gyroscope and external sensor, 
perform a low pass filtering on the signals and estimate 
the unit quaternion, by multiplying the accelerometer 
and the gyroscope considering the x, y and z axes, 
which can then be placed in a FIFO buffer or read by 
the controller board. 

Mathematical foundations – To calculate the 
position of each joint of the arm, forearm and the final 
position of the wrist joint or end effector, it is necessary 
to define a reference position for each sensor and assign 
to each of them a vector that represents the segments of 
the upper body. In total were defined 4 vectors 
representing 3D distances and angles. The first vector 
(v1) was set from the origin of the system, on the 
sternum, to the base of the neck, vector (v2) was defined 
from the base of the neck to the shoulder joint, vector 
(v3) from the shoulder joint to the elbow joint and 
vector (v4) was set from the elbow joint to the wrist 
joint. 

With the reference of the system defined (S1), it is 
necessary to determine the offset position or the 
difference between the reference position and the initial 
estimated position. In so doing, regardless of the user’s 
initial position or the initial position of the sensors on 
the upper limb segments, the representation of the upper 
limbs in the application will always have the starting 
position equal to the reference position, chosen by the 

initial settings in the application. The chosen starting 
body posture for the system was the ‘T’ shape, where 
the user is standing upright with upper limbs raised 
forming a 90º angle with the midline of the body. 

To estimate the offset position, a method was created 
that receives the quaternions from each sensor, 
calculates the new position of the segments of the upper 
limbs (equation 5) and the angle difference between this 
position and the reference position. Using vector 
product, a rotation vector between the estimated 
position vector and the reference position is calculated. 
Finally with this vector of rotation a quaternion offset is 
calculated using the equation 3. 

𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = (cos 𝜃𝜃 , sin 𝜃𝜃 �𝑣𝑣𝑥𝑥 , 𝑣𝑣𝑦𝑦 , 𝑣𝑣𝑧𝑧�)                   (3) 
 

where  𝑣𝑣𝑥𝑥 , 𝑣𝑣𝑦𝑦 , 𝑣𝑣𝑧𝑧 , are the components of the rotation 
vector and 𝜃𝜃 is the angle between the calculated vector 
position and the reference vector position.  

The quaternion offset represents the rotation 
necessary to correct the difference between the 
reference position and the initial estimated position. 
Thus, each new quaternion coming from the DMP must 
be adjusted as follows: 

𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜                    (4) 
 
With the system calibrated, the position of each joint 

is calculated applying equation 5.  
𝑝𝑝 = 𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑣𝑣 ∗ 𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−1                   (5) 

 
where 𝑝𝑝 is the new position of the sensor on the 
segment, 𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  is the new quaternion from the sensors 
after the process of calibration, 𝑞𝑞𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−1  is the inverse 
quaternion, where the vector part of the quaternion is 
negated and  𝑣𝑣  is the vector that represents the upper 
limb segment. 

A MATLAB application – It was developed an 
application in MATLAB to collect and process the data 
coming through the USB port, as well as to perform the 
3D visualization of the biomechanical structures 
associated with movement of the upper limbs, as shown 
in Figure 3. 

 

Figure 3: 3D tracking shown in a MATLAB interface. 

Figure 2: Module GY87. 
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Results 
 

Measuring angles with one sensor – This 
experiment had the objective of evaluating the accuracy 
of only one sensor to measure angles in the xy plane. 
For this, a simple system was mounted with the aid of a 
ruler and a goniometer (protractor) for measuring angles 
between the x axis and the sensor in xy plan. Table 1 
shows the results of this trial. We hypothesize that, 
besides the errors due to the sensor itself, a great 
percentage of the errors may be due to our method to 
measure the actual distances and angles (visual 
inspection of rulers and protractors). 
 
Table 1: Reference angle measure by the protractor and 
estimated angle measured by the sensor. 
 

Reference angle (º) Measured 
angle (º) Error (%) 

30 32 6.67 
45 41 8.89 
60 63 5.00 
90 89 1.10 

 
Measuring angles between two sensors – In this 

trial were used two sensors on a wooden structure that 
was built to simulate the movement of the elbow joint 
(Figure 4). The purpose of this trial was to evaluate the 
reliability of the quaternions system to determine the 
angle between two adjacent segments using two inertial 
modules. Table 2 shows the results of this trial. 

 

 
Figure 4: Structure for the test to evaluate the applicability of 

the quaternions system. 

Table 2: Reference angle measure by the protractor and 
estimated angle measured between two sensors. 

Reference angle (º) Measured 
angle (º) Error (%) 

45 47 4.45 
60 52 13.00 
90 85 5.55 

180 181 0.55 

 
As shown, for this trial, the estimation errors of the 

angles are larger than the errors obtained in the first 
trial, with one sensor. However, as with the experiments 
with one sensor, we estimate that a great percentage of 
the errors is due to our method to measure the actual 
distances and angles (visual inspection of rulers and 
protractors). 

Three sensors coupled to the upper limbs of a user 
– The last validation experiment for the proposed 
inertial tracking system, was to position the three 
sensors on the torso and upper limbs of users, as shown 
in Figure 5. 

 
Figure 5: Evaluation of the inertial tracking system, showing 

the reference posture ‘T’. 

 

Figure 6: 3D projections of the data collected with the user in 
the reference posture ‘T’. 

 

 
Figure 7: 3D projections of the data collected with the user arm 

flexing 
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To evaluation the inertial system a set of 
experiments were executed involving a sequence of arm 
movements, such as flexion and extension of the 
shoulder, abduction and adduction of the arm, and 
external rotation and internal rotation of the upper limb 
with moderate speed to allow a gradual change in 
position of each member. 

Examples of the results obtained are illustrated in 
Figures 6 and 7. 
 
Discussion 

 
The results achieved are satisfactory but they lack 

some improvements, especially over a sequence of 
complex movements, despite of the possible accuracy 
errors as show tables 1 and 2. It is considered that, due 
to the instability of the sensors, such as the 
accelerometer, with a larger data gathering period and 
more complex movements the errors in the position 
estimation of the upper limbs will present higher values  

As expected, the most significant error is associated 
with the last segment of the upper limb, i.e. the position 
of the wrist joint, since that estimated position depends 
directly on the calculated shoulder joint position, as well 
the shoulder position depends on the reference or initial 
position. The estimation of each joint position work as 
single sequence, where the next position is connected on 
the previous one. 

The errors founded in the inertial tracking system 
proposed in this paper are connected to the instability of 
the sensors, mainly the accelerometer, which is very 
sensitive to any variation of the inertial forces. 
However, as described in results, we estimate that a 
great percentage of the errors are due to inaccuracies of 
the chosen strategy to measure the actual distances and 
angles. Those problems will be addressed in the next 
stage of the research  

Regardless of the errors, the experiments proved the 
feasibility of the proposed system to track movements 
of upper body segments. This is closed related to our 
choice of using the quaternions system as the base for 
our mathematical approach. Quaternions are much more 
stable to perform rotations of rigid bodies and its 
application in direct kinematics, likewise, require less 
processing capability of the microcontroller and the 
CPU, when compared to other techniques. 

 
Conclusion 

 
The inertial tracking system proposed in this paper 

presents advantages and some minor disadvantages 
compared to traditional tracking systems, whether 
mechanical, optical, magnetic or acoustic. The main 
advantages of the proposed system are: low cost; no 
need for markers and extensive post image capture 
processing to estimate the position of elements of the 
human body; portability - allowing in-home application. 
The main disadvantage is related to the necessity of a 
precise double calibration stage in order to set the 

references for the sensors and to establish the body 
reference position. 

This work is still under development and the next 
stages aim to: improve the calibration procedures to 
provide more accurate estimation of the positions of 
each segment of the upper limb; create procedures to 
reduce and filter the presence and effects of the artefacts 
in the sensors signals; improve the design and 
portability of the inertial system using radiofrequency 
instead of the I2C protocol, so that various modules may 
be attached to differents segments of the human body, 
extending the system allow full body tracking. 
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Resumo: A quitosana, um copolímero de glicosamina e 
N-acetil glicosamina, é um polímero de caráter catiônico, 
biocompatível e biodegradável. Suas inúmeras 
propriedades físico-químicas e biológicas fazem com que 
o polímero tenha potencial de uso em inúmeras 
aplicações biomédicas, especialmente na área de 
Engenharia Tecidual. A Engenharia Tecidual é um ramo 
das Ciências da Saúde que visa o desenvolvimento de 
estruturas biológicas substitutas que ajam restaurando, 
mantendo ou melhorando funções teciduais. Scaffolds, 
estruturas extensivamente estudadas pela Engenharia de 
Tecidos são biomateriais tridimensionais produzidos a 
partir de biopolímeros, funcionando como arcabouços 
para o crescimento e proliferação de células. Neste 
trabalho conduzimos a confecção de scaffolds cilíndricos 
à base de quitosana com diferentes concentrações de 
material plastificante com finalidade de aplicação na área 
de medicina cardiovascular. Para isso nos dedicamos à 
optimização de metodologia de confecção das estruturas 
a partir de protocolos já existentes na literatura. Os 
resultados preliminares, a partir de técnicas físicas de 
caracterização, permitiram comparar as diferentes 
estruturas produzidas bem como concluir quais estruturas 
se mostram mais promissoras.   
Palavras-chave: quitosana, engenharia tecidual, 
scaffolds, caracterização. 
 
Abstract: Chitosan, a copolymer of glucosamine and N-
acetyl glucosamine, is a polycationic, biocompatible and 
biodegradable polymer. Its unique physicochemical and 
biological properties have proved the polymer to be of 
great potential in a range of biomedical applications, 
especially in the Tissue Engineering field. Tissue 
Engineering is a field of the Health Sciences concerned 
with the development of substitute biological structures 
that can therefore act restoring, preserving or improving 
tissue functions. Scaffolds, structures that have been 
extensively studied by the Tissue Engineering field, are 
tridimensional structures produced from biopolymers 
that work as a support to cells to grow and differentiate. 
In this work we have conducted the production of 
cylindrical structures from chitosan powder with 
different concentrations of plasticizers added to the 
chitosan-made solution with potential applicability in the 
field of cardiovascular health. Earliest results have 
allowed to compare the different structures produced as 
well as to state which structures reveal as more promising.  
Keywords: chitosan, tissue engineering, scaffolds, 
characterization. 

 
Introdução 
 

Ao longo dos últimos anos, filas de espera para quem 
aguarda por doações de órgãos só tem aumentado. 
Segundo dados da ABTO, Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos, o número de doadores efetivos 
no primeiro trimestre de 2016 sofreu declínio em todas 
modalidades de transplante, 7,1% menos transplantações 
que 2015 no mesmo período, exceto transplantações 
pulmonares que vêm se mantendo constantes [1]. Embora 
ciências da saúde em geral têm se preocupado bastante 
com a produção de materiais sintéticos e vêm mostrando 
avanços significativos na área, há ainda a constante 
batalha contra altos índices de rejeição dos materiais 
sintéticos por parte dos receptores. Ambos fatores têm 
comprometido bastante tanto o sistema público quanto o 
sistema privado de saúde brasileiro.   

Em paralelo, porém não tão distante, avanços em 
ciências da saúde em geral têm sido desacelerados por 
aspectos éticos e burocráticos.  A limitação do uso 
indiscriminável de animais em pesquisas, embora 
justificável e com forte embasamento ético, tem 
prejudicado avanços científicos especialmente na área 
das ciências da saúde. 

A urgente necessidade por órgãos e tecidos de modo 
a resolver a escassez de doadores efetivos e problemas de 
rejeição de transplatações bem como a importância em se 
fazer respeitar protocolos éticos e aspectos burocráticos 
faz com que a Engenharia Tecidual surja como ciência 
necessária para as ciências da saúde.  A Engenharia 
Tecidual faz uso de ciências fundamentais, física, 
biologia e química, em prol do desenvolvimento de 
tecidos artificiais substitutos. Em geral os tecidos 
substitutos são crescidos sobre substratos tridimensionais 
biodegradáveis. Esses substratos são conhecidos no meio 
científico como scaffolds [2,3]. A técnica de scaffolding 
consiste na escolha de um composto, a manipulação do 
mesmo em um formato que justifique a aplicação e testes 
de caracterização que confirmem a aplicabilidade [2-6].  

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma 
metodologia desenvolvida para criação de uma matriz 
que aja como scaffold, bem como a criação e  
caracterização das estruturas em caráter inicial via 
técnicas físicas.  
 
Materiais e métodos 
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Para preparação dos scaffolds utilizamos de quitosana 
em pó derivada de cascas de caranguejo (Sigma Aldrich, 
St. Louis, MO), seguindo os passos: 

1. Preparação de solução de ácido acético 2% (V/V); 
2. A partir do ácido acético preparado conduziu-se 

a preparação de uma solução de quitosana 5% 
(m/V) através da diluição da quitosana em pó na 
solução de ácido acético; 

3. Adicionou-se material plastificante (glicerol) à 
solução de quitosana produzida de forma a obter 
três grupos de amostras: 10% de glicerol 
adicionado (amostras CHI10%GLY), 5% de 
glicerol adicionado (amostras CHI5%GLY) e 
sem glicerol adicionado (amostras CHI0%GLY); 

4. A solução preparada foi colocada em tubos de 
ensaio de plástico que possuem um bastão de 
vidro concêntrico, desenvolvido em função do 
propósito do trabalho. A solução é então 
congelada em nitrogênio líquido; 

5. Após o congelamento, o tubo é então removido e 
o conjunto bastão mais a solução congelada é 
mergulhado em hidróxido de sódio 5M (NaOH 
5M) de forma a neutralizar a solução; 

6. Após a neutralização, o resultado são estruturas 
gelatinosas de forma cilíndrica vazadas (tubos 
ocos). As amostras são então secas via dois 
métodos diferentes de secagem: liofilização, ou 
secagem a frio por 24 horas, e forno, ou secagem 
a quente por 48 horas, produzindo assim dois 
grupos diferentes de amostras com diferentes 
concentrações de plastificante adicionados. Os 
passos seguidos para preparação das amostras é 
ilustrado na Figura 1. 

 

 
 
Figura 1: Produção dos scaffolds. Em (A) os tubos 
adaptados para confecção dos scaffolds. Em (B) a 
solução de quitosana congelada em nitrogênio líquido 
dando origem a uma estrutura congelada (C)  que é 
removida do tubo e neutralizada em NaOH (D). Uma 
estrutura gelatinosa é então obtida (E), e levada para 
secagem, dando origem aos scaffolds (F). Existem dois 
grupos de scaffolds que se diferem quanto ao método de 
secagem: secagem a quente (G) e secagem a frio (H).    
 

Após a secagem das amostras podemos notar que 
existem dois grupos de amostras diferenciados em função 
do método de secagem empregado. Em cada grupo há 
ainda a produção de diferentes amostras preparadas com 
diferentes concentrações de glicerol adicionado à solução 

de quitosana inicial (CHI10%GLY, CHI5%GLY e 
CHI0%GLY). 

A última etapa consiste em caracterizar as amostras 
produzidas, isto é, obter parâmetros que nos permitam 
avaliar o potencial de aplicablidade das mesmas. Num 
primeiro instante avaliamos dois parâmetros de 
fundamental importância para a confecção de scaffolds: 
estabilidade, através do monitoramento das massas das 
estruturas ao longo de 15 dias, e rugosidade, através de 
técnicas de imagem, tais como Microscopia de Força 
Atômica (AFM) e Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV). 
 
Resultados 
 

As amostras foram monitoradas ao longo de 15 dias 
de modo a observar se as estruturas produzidas possuíam 
estabilidade de massa, ou se eventuais perdas ou ganhos 
de massa continuam a acontecer ao longo to tempo. A 
Figura 2 ilustra a curva que descreve o comportamento 
em termos das massas das amostras secas a forno, 
enquanto que a Figura 3 ilustra a curva de 
comportamento das amostras secas a frio. 

 
 
Figura 2: Curvas descrevendo o comportamento das 
amostras secas a quente sofrendo degradação de massa 
ao longo de 15 dias. 
 

 
 
Figura 3: Curvas descrevendo o comportamento das 
amostras secas a frio sofrendo degradação de massa ao 
longo de 15 dias. 
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A topografia das amostras também foi monitorada de 
modo a observar padrões de rugosidade das estruturas 
produzidas. A rugosidade, assim como a estabilidade de 
massa das estruturas, é um padrão de extrema 
importância para a técnica de scaffolding uma vez que 
superfícies rugosas são capazes de promover maior 
adesão celular à estrutura produzida. Microscopia 
Eletrônica de Varredura a baixo vácuo, característica de 
amostras biológicas, foi conduzida apenas a caráter 
qualitativo de modo a observar se rugosidades estão 
presentes na superfície das amostras, o que é observado 
na Figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Caracterização de superfície de amostras 
CHI0%GLY forno via MEV. 
 

A Microscopia de Força Atômica em modo contato e 
não-contato foi utilizada em caráter qualitativo e 
quantitativo, de forma a observar a natureza rugosa das 
estruturas e confirmar  a dimensão das rugosidades. O 
modo contato não pôde gerar imagens devido ao fato das 
amostras serem biológicas e ademais instáveis às 
condições do meio. O modo não-contato, mesmo 
enfrentando as mesmaas limitações do modo contato 
conseguiu varrer as amostras e gerar imagens das mais 
estáveis (CHI5%GLY). As figuras 5 e 6 ilustram os 
resultados obtidos via AFM.  

 

 
 

Figura 5: Reconstrução 3D de superfície de amostras 
CHI5%GLY forno via AFM. 

 
 
Figura 6: Reconstrução 3D de superfície de amostras 
CHI5%GLY liofilizaçãoo via AFM. 
 
Discussão 
 

O monitoramento das massas das estruturas ao longo 
de um período de 15 dias permitiu verificar que as 
amostras perdem a maior porcentagem de suas massas no 
período de secagem, como era de se esperar, e depois se 
estabilizam. Destaca-se ainda que: 

 
a. Para as amostras secas a forno, a perda de massa 

durante a secagem excedeu 60% da massa do 
período pós-neutralização. O glicerol age 
retendo a perda de água uma vez que amostras 
sem glicerol perderam cerca de 74% da massa 
durante a secagem enquanto que amostras com 
10% de glicerol perderam cerca de 63% da 
massa durante o processo; 

b. Para as amostras secas via liofilização, a perda 
de massa durante a secagem pareceu constante 
independentemente da concentração de glicerol. 
A perda de água é maior que para as estruturas 
secas a quente, e chega a aproximadamente 80% 
de redução das massas. 

 
Independentemente do método de secagem, ao fim 

do intervalo de 15 dias todas as amostras já atingiram 
estabilidade de massa.  

A técnica de produção de imagens via MEV, 
permitiu confirmar a presença de microvilosidades (rugas) 
na superfície das estruturas. A técnica foi utilizada apenas 
com fins qualitativos porém deve ser bastante utilizada 
em trabalhos futuros na determinação da dimensão dos 
poros presentes nas estruturas. 

Macroscopicamente, as estruturas secas a frio 
parecem visualmente lisas, sem rugosidade alguma 
enquanto que as estruturas secas a quente são rugosas até 
mesmo visualmente. A técnica de produção de imagens 
topográficas via AFM permitiu concluir que todas as 
estruturas são microrrugosas, com rugas de dimensões 
micrométricas. Tais resultados destacam ainda mais o 
potencial das estruturas produzidas.  
       Conclui-se portanto que os resultados preliminares 
aqui obtidos mostraram que foi possível o 
desenvolvimento e optimização de uma técnica de 
produção de scaffolds que sirvam para a área da medicina 
cardiovascular. As técnicas de caracterização realizadas 
até então permitiram confirmar certo potencial de 
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aplicabilidade das estruturas e uso das estruturas, 
sinalizando para a continuidade do trabalho, 
desenvolvendo novos testes de caracterização tais como 
determinação de densidades das estruturas e absorção de 
líquido pelas estruturas em pH fisiológico, o que será 
abordado em trabalhos futuros.  
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Resumo: O trabalho proposto baseia-se no projeto de 
controle de uma cadeira de rodas virtual por meio de 
sinais de eletromiografia de superfície (sEMG) 
desenvolvido por Silva (2013) [1], sendo uma versão 
modular em uma plataforma mais flexível e atualizada. 
Além disso, este módulo faz parte de um sistema 
integrado para controle multimodal de uma cadeira de 
rodas. O objetivo é de que o módulo seja uma 
ferramenta de treinamento para usuários que venham a 
utilizar o acionamento por sEMG numa cadeira de rodas 
motorizada (CRM) real de forma autônoma e segura. A 
metodologia usada baseia-se na utilização de Realidade 
Virtual (RV) para desenvolver uma Tecnologia Assistiva 
(TA) e, para tanto, foi utilizado um ambiente virtual 
desenvolvido na plataforma Unity para desenvolver a 
interface e o controle do sistema. A aquisição do sinal 
de entrada foi feita através de um sensor EMG acoplado 
a um microcontrolador, com o processamento e 
filtragem do sinal feito de forma embarcada.  
Palavras-chave: tecnologia assistiva, realidade virtual, 
sinais de eletromiografia, sistema embarcado. 
 
Abstract: This work aims to control a virtual wheelchair 
through surface electromyography signals (sEMG) 
developed by Silva (2013) [1], being a modular version 
on a platform that is more flexible and up to date. In 
addition, this module is part of an integrated system for 
multimodal control of a wheelchair. The objective is to 
make the module a training tool for users who will use 
the sEMG to control a real electric-powered wheelchair 
(EPW) autonomously and safely. The method used is 
based on Virtual Reality (VR) to develop an Assistive 
Technology (AT) and, therefore, it was used a virtual 
environment created in Unity to develop the interface 
and system control. The acquisition of the input signal 
was made using an EMG sensor coupled to a 
microcontroller with embedded signal processing and 
filtering. 
Keywords: assistive technology, virtual reality, 
electromyographic signals, embedded system. 
 
Introdução 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou 
um estudo em 2011 que revela que 15% da população 
mundial apresentam algum tipo de deficiência e que 70 
milhões de pessoas precisam de cadeiras de rodas [2]. 

Segundo o censo do IBGE, o Brasil possui 45 milhões 
de deficientes e em torno de 9 milhões de pessoas 
possuem algum tipo de dificuldade motora. Dentro deste 
número, 3,7 milhões sofrem com dificuldade motora 
severa [3]. É esperado para os próximos anos que a 
incidência de deficientes aumente em função do 
envelhecimento das populações e o risco de deficiência 
na população com idade avançada.  

O relatório da OMS evidencia que essas pessoas 
apresentam as piores perspectivas de saúde, níveis mais 
baixos de escolaridade, participação econômica menor e 
taxas de pobreza mais elevada se comparado com 
pessoas hígidas. Essa realidade se deve ao fato das 
barreiras enfrentadas por eles, que incluem 
discriminação, ausência de serviços de reabilitação, 
mobilidade e infraestrutura sem acessibilidade. Para 
atingir perspectivas melhores e mais duradouras, novas 
tecnologias mais acessíveis (barata e de alta qualidade) 
são desenvolvidas pela motivação de tornar a vida do 
usuário cada vez mais fácil e que seja disponível a todas 
as classes sociais.  

 Sendo assim, diante desta realidade, é crescente a 
demanda por dispositivos de tecnologia assistiva (TA). 
Dessa forma, ao auxiliar esses indivíduos, os 
dispositivos de TA promovem acessibilidade, 
autonomia, reinserção na sociedade, aumento da 
autoestima e melhoria de qualidade de vida dos 
mesmos. TA é uma área que integra áreas 
interdisciplinares para desenvolver dispositivos, 
recursos, serviços, práticas, entre outros facilitadores 
que proporcione uma ampliação de uma habilidade 
funcional deficitária que possibilite a realização de uma 
função que se encontra impedida por circunstância de 
deficiência.  

Dispositivos de TA que possibilitam a mobilidade ao 
usuário são um dos pilares para reinserção desses 
indivíduos na sociedade. Existem hoje para auxílio à 
mobilidade bengalas, muletas, andadores, carrinhos, 
cadeiras de rodas manuais ou elétricas, scooters e 
cadeiras de rodas inteligentes (smartwheelchairs). 
Infelizmente, existe um alto índice de pessoas que não 
consegue utilizar ferramentas manuais, ou que em 
algum determinando momento terão que abandonar tais 
ferramentas em função do agravamento da deficiência, 
por exemplo, em casos em que o indivíduo perderá a 
maioria de seus movimentos voluntários, como 
tetraplegia e esclerose lateral amiotrófica. Como 
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solução, os sinais bioelétricos são recursos possíveis 
para controlar um dispositivo de TA. Um exemplo é o 
sinal eletromiográfico (EMG) onde o usuário pode 
expressar sua intenção através de contrações musculares 
[5].  

A cadeira de rodas motorizada (CRM) é um 
dispositivo de TA indispensável para auxílio à 
mobilidade de pessoas com deficiências motoras 
severas. Entretanto, alguns usuários apresentam 
dificuldades em conduzi-las de forma adequada e testes 
com cadeiras de rodas reais podem envolver riscos à 
segurança [6]. A partir dessa problemática, nota-se a 
necessidade do uso de treinamento para utilização da TA 
de forma segura. A solução seria utilizar a tecnologia da 
realidade virtual (RV) para desenvolvimento de uma 
ferramenta para treinamento do uso da TA. Na área 
saúde, a RV é bastante aplicada para reproduzir 
situações reais sem risco a pacientes, pela possibilidade 
de simular e visualizar ações impossíveis de serem 
percebidas no mundo real [7], como ferramenta para 
treinamento, reabilitação e educação, entre outros [8]. 

Considerando os avanços da tecnologia e a 
existência de uma plataforma flexível de 
desenvolvimento, este projeto se insere no cenário de 
tecnologias assistivas com a proposta de desenvolver 
uma interface de comando de uma cadeira virtual 
baseada em sinal eletromiográfico. A ferramenta tem o 
propósito de ser utilizada como treinamento para 
usuários que venham a utilizar uma cadeira motorizada 
real com sistema de controle por EMG. 
 
Materiais e métodos 

 
Para o projeto de sistema de controle da cadeira 

virtual por sEMG (sinais eletromiográficos de 
superfície), primeiramente foi construído um diagrama 
representando o conceito abstrato das interligações entre 
as plataformas utilizadas no sistema. Na Figura 1 é 
possível se ver quais são os dados de entrada, o fluxo 
lógico de funcionamento e qual é a resposta na saída. 

 

 
 
Figura 1: Diagrama de Blocos Detalhado do Sistema de 
Controle da Cadeira Virtual por sEMG. 
 

A implementação do sistema proposto envolveu as 
etapas a seguir: 

Definição dos materiais para coleta do sinal de 
eletromiografia – Para a coleta do sinal de 
eletromiografia foram utilizados eletrodos de superfície 

passivos de Ag/AgCl em configuração bipolar. A 
utilização dessa configuração é uma tentativa de 
eliminar interferências oriundas de outras atividades 
biológicas do paciente ou da rede elétrica, já que por 
meio da utilização de um amplificador diferencial com 
alta taxa de rejeição de modo comum (CMRR), 
qualquer ruído comum aos dois eletrodos deve ser 
atenuado.  

O sensor escolhido foi o Myoware® da fabricante 
Adafruit. O sensor em questão detecta a atividade 
elétrica muscular, em seguida converte-a para uma 
voltagem variável que é lida no pino de entrada 
analógico de um microcontrolador. Além de atender aos 
requisitos mínimos para aplicação do projeto, o 
Myoware tem duas opções de saída, o sinal bruto e o 
sinal encapsulado (envoltória do sinal). Essa 
característica do sensor oferecer à envoltória do sinal 
evita a necessidade de algumas de processamento do 
sinal.  

Definição do funcionamento do módulo de 
controle por sinal sEMG – São colocados no usuário 
os sensores especificados anteriormente. A detecção do 
sinal de eletromiografia de superfície é feita em um 
músculo localizado na face. No projeto foi utilizado 
apenas um canal EMG como entrada. Foram pré-
selecionados os músculos masseter e occipitofrontal, de 
forma que os eletrodos posicionados em algum destes 
músculos captassem a atividade de contração dos 
mesmos. O sinal captado é filtrado, processado e 
transformado em um comando do tipo trigger (gatilho) 
para uma interface apresentada para o usuário. Para o 
processamento do sinal, foi utilizado um processo de 
detecção limiar dinâmico, calculado a partir de uma 
janela de 200 amostras coletadas e armazenadas no 
microcontrolador. 

Processamento do sinal EMG – O sensor é ligado 
ao Arduino (constituído por um microcontrolador do 
modelo ATmega328 que possui um conversor A/D de 10 
bits com precisão de ± 2 LSBs), onde o sinal é 
digitalizado, processado e transmitido para a interface 
de controle do simulador virtual. Após a conversão do 
sinal analógico para o digital é iniciada a rotina de 
processamento do sinal. No final do processamento é 
identificada a ação do usuário (neste caso se houve 
contração muscular ou não).  

Se a ação do usuário foi uma contração o 
processador envia um trigger (do tamanho de dois bytes 
do tipo char) para o sistema de controle do simulador. O 
processamento do sinal foi feito de forma embarcada, 
no qual o computador é completamente dedicado ao 
dispositivo (ao sistema que ele controla). Deste modo, é 
possível aperfeiçoar o projeto reduzindo custos, 
tamanho e recursos computacionais do projeto. 

Definição da interface de controle para a cadeira 
virtual – O módulo de controle da cadeira virtual foi 
desenvolvido com o objetivo de ser utilizado como 
forma de treinamento, avaliação e calibração do sistema 
da cadeira real. Sendo assim, é obrigatório que exista 
uma correspondência do ambiente virtual com o real, ou 
seja, a interface do simulador deve ser o mais próximo 
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do que se encontra no sistema de controle da cadeira de 
rodas real, e os mesmos comandos de controle são 
utilizados para ambos os ambientes, real e virtual. Em 
paralelo ao projeto proposto, está sendo desenvolvido 
um sistema de controle por módulo sEMG para uma 
cadeira de rodas real. Deste modo, a interface de 
controle para cadeira de rodas virtual foi desenvolvida 
de forma semelhante à interface para cadeira de rodas 
real. 

O controle da cadeira funciona a partir de um 
princípio de seleção indireta por varredura linear, ou 
seja, as opções vão sendo exibidas uma a uma até que o 
usuário faça sua escolha. Um primeiro gatilho detectado 
no músculo é usado para seleção do movimento 
desejado (frente, ré, esquerda, direita e pare). Assim que 
seja selecionado o item desejado pelo usuário, este 
recebe então um feedback visual indicado qual comando 
foi selecionado. Este comando é então enviado para a 
cadeira, que irá executá-lo até um comando diferente 
seja recebido. Toda vez que um comando é selecionado 
o próximo comando esperado da cadeira é o de “pare”. 
Na Figura 2 e Figura 3 é possível ver a seleção do 
comando “frente” logo em seguida o próximo comando 
esperado é de “pare”. 

 

 
Figura 2: Interface de controle desenvolvida para a 
cadeira de rodas virtual, primeira tela. 

 

 
Figura 3: Interface de controle desenvolvida para a 
cadeira de rodas virtual, segunda tela. 

 
 
Resultados 
 

Após o desenvolvimento do módulo de controle da 
cadeira virtual por sEMG da face, obteve-se um 
programa de processamento embarcado baseado na 
linguagem C/C++, uma interface gráfica e um algoritmo 

em C# para o controle da cadeira do simulador, 
chamado uViEW. Foram feitos testes nos músculos do 
masséter e do occipitofrontal. Ambos os músculos são 
localizados na face uma vez que o objetivo do presente 
trabalho é fornecer controle do simulador para pessoas 
com grave deficiência motoras. O dispositivo de entrada 
é composto pelo sensor Myoware, microntrolador e o  
firmware para processamento do sinal. A comunicação 
entre o dispositivo de entrada e a interface é verificada 
pelo algoritmo de controle da cadeira (Figura 4), e o 
teste final do projeto é mostrado na Figura 5. 

 

 
Figura 4: Mensagem ao usuário avisando que o sensor 
está desconectado. 

 

 
Figura 5: Teste do projeto. 
 
Discussão 
 

Nos primeiros testes realizados, o voluntário 
conseguiu conduzir a cadeira de rodas virtual conforme 
proposto. Os comandos foram passados de forma rápida 
para ambiente virtual que proporcionou uma resposta e 
um feedback satisfatório para o usuário. Entretanto, 
durante a fase de testes com outros voluntários 
percebeu-se a necessidade de desenvolver um sistema 
de calibração do limiar de contração. 

Uma vez que o sistema de detecção funciona 
perfeitamente com algumas pessoas e com outras não 
desempenha de forma plena, foi identificado problemas 
de detecção de contração duplicada e de falta de 
reconhecimento de contração em determinados 
momentos do teste, ou seja, casos em que o limiar 
estaria abaixo e acima do ideal, respectivamente. Dessa 
forma, o sistema calibração ajudaria a detectar 
características especificas do sinal cada usuário, 
ajustando a detecção de contração de forma mais 
precisa. Verificou-se que a comunicação serial, entre os 
dispositivos de entrada e o simulador, teve um bom 
desempenho, não apresentando problemas durante os 
testes. 
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O sistema de controle foi desenvolvido para que o 
usuário pudesse controlar a cadeira de forma 
simplificada, com menor número de contrações 
possíveis e assim menor gasto energético. Desta forma, 
o módulo utiliza apenas um canal EMG diferente do 
trabalho anterior [1] que utilizou dois canais, e o sistema 
de seleção dos comandos da cadeira foi desenvolvido 
baseado no princípio de seleção indireta por varredura 
linear. Para trabalhos futuros, o método precisa passar 
por um processo de validação para saber se o sistema 
pode ser utilizado por mais tempo sem gerar fadiga 
muscular, sendo necessários testes mais longos (com 
duração maior que 20 minutos) que não realizados neste 
trabalho. 
 
Conclusão 
 

O presente trabalho criou a oportunidade para o 
aprendizado de áreas específicas dentro da Engenharia 
Biomédica, e por ser um trabalho com conhecimentos 
da área de Tecnologia Assistiva e Realidade Virtual, o 
trabalho proporcionou contato com tecnologias 
emergentes da área e um melhor entendimento da 
mesma. 

Neste trabalho, foi desenvolvido um módulo de 
controle para uma cadeira virtual por sinais de 
eletromiografia de músculos faciais. O módulo 
apresenta uma interface de controle que funciona com o 
princípio de seleção indireta por varredura linear. A 
interface mostrou-se capaz de operar a cadeira virtual 
com o uso do sensor, porém apresentou dificuldade para 
detectar contração muscular em alguns testes. Por usar 
um método de seleção indireta, o sistema funciona a 
partir de um gatilho, e dessa forma não são necessários 
dois músculos para interagir com ele fazendo com que o 
treinamento seja feito de forma simplificada. 
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Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de 
uma ferramenta de controle de cadeira de rodas 
motorizada por meio de sinais eletromiográficos 
provenientes do músculo facial masseter.  A 
eletromiografia consiste na análise da atividade 
muscular, e possui inúmeras aplicações, incluindo 
estudos na área de Tecnologia Assistiva (TA). O avanço 
tecnológico nessa área tem permitido uma maior 
independência para pessoas com deficiência, maior 
qualidade de vida e inclusão social. Desse modo, é 
possível desenvolver com o auxilio de ferramentas de 
eletromiografia, dispositivos para facilitar o controle de 
cadeiras de rodas motorizadas, visando atender pessoas 
com deficiências motoras severas. O sistema é 
composto por um sensor de eletromiografia, 
Myoware®, arduino® para análise do sinal adquirido 
pelo sensor, um tablet com sistema operacional Android, 
para interfacear com o usuário, e uma cadeira de rodas 
adaptada.  
Palavras-chave: Tecnologias assistivas, 
eletromiografia, cadeira de rodas, Android. 
 
Abstract: This paper introduces the development of an 
application to control a wheelchair through 
electromyographic signals from the masseter muscle. 
Electromyography is the analysis of muscle activity, and 
has numerous applications, including studies in 
Assistive Technology (AT). A technological advance in 
this area has allowed greater independence, higher 
quality of life and social inclusion for people with 
disabilities. Thus, it is possible to implement 
electromyography devices to facilitate the control of 
motorized wheelchairs, for people with more severe 
disabilities. The system consists of an electromyography 
sensor Myoware, an Arduino for analysis of the signal 
acquired by the sensor, a tablet, to display an interface 
to show the activities for the user and an adapted 
wheelchair.  
Keywords: Assistive Technology, eletromyography, 
wheelchair, Android. 
 
Introdução 
 

Existem diversos tipos de necessidades especiais, e 
muitas vezes, o indivíduo que possui alguma limitação 
se torna dependente de outra pessoa para realizar ações 
corriqueiras, como se locomover. Atualmente, as 
cadeiras de rodas motorizadas (CRM) são muito 

utilizadas, o que facilita bastante na locomoção, no 
entanto a maioria é controlada por botões ou joysticks, o 
que impossibilita que algumas pessoas com deficiência 
motora consigam utilizá-las [1]. Outros meios de 
controle têm sido desenvolvidos, afim de, atender um 
maior número de pessoas, como controle por voz, 
músculos faciais e sinais neurológicos [2]. 

De acordo com [3] Tecnologia Assistiva engloba 
todos os dispositivos e soluções que auxiliam pessoas 
com deficiência física, mental ou emocional. Para [4] a 
TA pode ser deduzida como um meio que possibilita o 
aumento da habilidade deficitária, permitindo a 
realização de funções almejadas e melhorias no campo 
da comunicação, locomoção, trabalho, aprendizado e 
qualidade de vida.  

A utilização da resposta muscular é uma alternativa 
extremamente importante, na área de Tecnologia 
Assistiva, para a viabilização de equipamentos e meios 
que exercem funções específicas para pessoas que não 
possuem meios mecânicos para executá-las, como a 
pressão das mãos ou o ato de andar. Em grande parte 
dos casos onde o indivíduo possui uma limitação motora 
muito grande, ainda é possível perceber atividade 
muscular nos músculos faciais, e a partir da captação 
dessa atividade pode-se desenvolver meios de interação 
com o meio onde ele está inserido.  

Dada a importância de reintegração das pessoas com 
deficiências na sociedade atual, aliada ao avanço das 
tecnologias assistivas. Este trabalho tem como objetivo 
possibilitar a automação de recursos motores a 
indivíduos cuja capacidade de locomoção foi reduzida, 
essa capacidade pode ser restrita apenas a movimentos 
dos músculos da face. Foi desenvolvido um software 
para tablets na plataforma Android, que analisa e 
interpreta sinais eletromiográficos adquiridos através de 
eletrodos não invasivos posicionados nos músculos da 
face.  

Os sinais adquiridos são utilizados para possibilitar o 
controle de uma cadeira de rodas possível de ser 
manuseada por um indivíduo que não deseje ou não 
possa mais usar seus membros para acioná-la. 

 
Materiais e métodos 
 

Visando atender as pessoas que possuem um grau 
mais elevado de dependência foi escolhido o músculo 
masseter, presente na face, para controle da cadeira de 
rodas. Os principais componentes do sistema incluem 

9090



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

sinais EMG captados por eletrodos não invasivos 
colocados sobre a pele na bochecha do usuário, mais 
especificamente sobre o músculo masseter, os sinais são 
coletados por um sensor denominado Myoware, suas 
informações são processadas por um firmware 
desenvolvido no Arduino que detecta quando é 
realizado uma contração e envia para a interface por 
meio de Bluetooth.  

A interface gráfica alterna o escaneamento das 
opções de controle CRM. Quando recebe uma contração 
seleciona a opção em destaque e envia o comando para 
CRM. O diagrama de blocos do sistema completo é 
mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Diagrama de blocos do projeto. 
 

Sinal EMG – Os eletrodos utilizados nesse projeto 
foram eletrodos superficiais descartáveis. O sensor 
utilizado para captura dos sinais provenientes dos 
eletrodos foi o Myoware, que se trata de um sensor que 
mede a atividade elétrica de um músculo. É projetado 
para ser utilizado diretamente com um 
microcontrolador, fornecendo um sinal amplificado, 
retificado e filtrado que funciona bem com o conversor 
analógico digital do microcontrolador. O sensor 
transmite os dados direto para o Arduino, que é 
responsável pela digitalização, análise e processamento 
dos sinais adquiridos. A figura 2 mostra o sensor 
myoware. 

 

 
Figura 2: Sensor Myoware. 
 
Para controle da cadeira de rodas utilizou-se o 

músculo facial masseter. O mesmo ficou responsável 
pelos movimentos de direcionar a cadeira para direita ou 
para esquerda, andar para frente, para trás e parar. A 
Figura 3 mostra o posicionamento dos eletrodos. 

 

 
Figura 3: Posicionamento do sensor e dos eletrodos. 
 
Cadeira de rodas – A cadeira de rodas motorizada 

utilizada no desenvolvimento do projeto foi da marca 
Seat Mobile do Brasil modelo SM2. Contém duas 
baterias seladas de 12V e 45Ah cada, e admite 
velocidade de no máximo 8km/h. A Figura 4 mostra a 
cadeira de rodas adaptada utilizada no projeto.  

 

 
Figura 4: Cadeira de rodas adaptada. 
 
Originalmente os controles da cadeira eram ativados 

a partir de joystick e botões, no entanto ela foi adaptada 
para receber diversas formas de controle, como os sinais 
EMG e EOG. Assim, é necessário realizar o 
processamento do sinal desejado anteriormente, e 
indicar qual direção se pretende que o circuito adaptado 
converte em movimento nos motores. 
 

Software – Para desenvolver o software de seleção 
dos comandos da cadeira, foi utilizado a plataforma 
Android Studio, que é um ambiente de desenvolvimento 
integrado (IDE) elaborado para desenvolver aplicações 
na plataforma Android. A linguagem de programação é 
baseada em java e o layout do aplicativo em .xml. O que 
permite que sejam criados aplicativos para diversos 
tipos de dispositivos Android, como tablets e 
smartphones. O Android Studio permite a comunicação 
de dispositivos Android com o Arduino, por meio de 
bluetooth ou cabo usb. 

O tablet utilizado foi o modelo Galaxy Tab S2 da 
marca Samsung™. O sistema operacional é Android. 
Foi escolhido o sistema Android pois é utilizado por 
cerca de 80% da população mundial, com mais de um 
bilhão de usuários ativos e com mais de um milhão de 
aplicativos disponíveis [5]. 
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Resultados 
 

Na primeira etapa do projeto, o sensor foi colocado 
sobre a pele, e o sinal EMG foi enviado para o arduino.  

A análise dos dados coletados foi feita no próprio 
arduino, a pessoa deveria ficar inicialmente em repouso 
para serem coletados os primeiros dois segundos, de 
modo que, os dados coletados nesses primeiros 
segundos são utilizados para cálculo do limiar de 
contração, é realizado o cálculo do desvio padrão (DP) 
das amostras desse período. O limiar foi definido como 
sendo a média do sinal coletado +2.DP. Assim toda vez 
que o sinal ultrapassasse esse limiar uma contração era 
detectada. Quando o é realizada uma contração é 
enviado um comando para o tablet via bluetooth, 
enquanto não houver contração nenhum sinal é enviado 
pelo arduino. 

A segunda parte do projeto consistiu na criação do 
aplicativo na plataforma Android. O aplicativo possui 
cinco opções de comando: frente, ré, esquerda, direita e 
parar. A interface é composta por cinco botões com 
imagem, onde é possível ver setas direcionais indicando 
para qual direção o usuário deseja se movimentar e 
outros dois botões para iniciar e parar o aplicativo. Na 
figura 5 é possível visualizar a interface final no tablet. 
 

 
Figura 5: Interface de seleção dos movimentos. 
 

Ao iniciar o aplicativo se conecta automaticamente 
com o módulo bluetooth para receber os dados do 
sensor EMG. A comunicação do tablet com a cadeira é 
feita por meio de cabo USB. 

A interface de seleção dos movimentos da cadeira 
consiste, primeiramente, na varredura automática dos 
botões frente, ré, esquerda e direita (Figura 6), onde 
cada botão aparece habilitado para seleção durante um 
segundo e meio, e ficam alternando até um deles ser 
selecionado. O botão habilitado para a seleção aparece 
na cor preta, enquanto os outros permanecem na cor 
cinza. 

 
Figura 6: Layout de seleção dos comandos (a) Frente, 
(b) Trás, (c) Esquerda, (d) Direita. 

 
Quando o usuário desejar acionar um movimento ele 

contrai o músculo masseter no momento em que a 
opção está selecionada, ao confirmar o movimento 
desejado a seta muda para a cor rosa, acionando o 
movimento da cadeira (Figura 7). É enviado para 
cadeira um comando de acordo com o movimento (“1” 
Frente, ”3” Direita, ”4” Esquerda e ”5” Ré). 

Ao ser confirmada a seleção de qualquer tipo de 
movimento da cadeira, automaticamente o único botão 
possível de ser selecionado é o parar. A pessoa deve 
realizar outra contração quando decidir parar a cadeira, 
confirmando a seleção do botão, assim como é feita para 
os outros comandos. Assim que a pessoa seleciona o 
botão parar, é enviado o comando “2” para a cadeira por 
meio de cabo USB. O botão aparece selecionado e 
novamente se inicia o layout de seleção de um novo 
comando de locomoção da cadeira. 

 

 
Figura 7: Layout de escolha do comando. (a) Frente, (b) 
Ré, (c) Esquerda, (d) Direita. 
 
 
Discussão 
 

Os resultados finais obtidos do funcionamento do 
aplicativo na cadeira necessitam de alguns ajustes para 
operar com maior eficácia, uma vez que, apresentaram 
alguns problemas na análise dos sinais EMG no 
processamento realizado na plataforma do arduino. 
Outra dificuldade encontrada está na escolha do 
músculo, pois na realização dos testes alguns usuários 
se queixaram de cansaço muscular devido ao esforço 
realizado pelo músculo. Este problema poderia ser 
amenizado se houvesse mais de um grupo muscular para 
realizar a seleção dos comandos. O protocolo utilizado 
para seleção também pode dificultar em algumas 
situações, por exemplo, se o usuário quiser realizar dois 
movimentos diferentes de forma rápida ele deverá 
esperar pelo menos um segundo e meio entre a primeira 
a ação e a de parada para poder selecionar uma segunda 
opção de controle. 

 
Conclusão 
 

O desenvolvimento de novos meios que permitam o 
controle de cadeiras de rodas acessível para muitos 
usuários, que necessitam de alternativas diferentes do 
usual, é uma área em expansão. A fim de atender o 
maior número possível de usuários a interface deve ser 
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composta por opções diversas de acionamento para um 
comando, pois cada usuário possui necessidades 
diferentes. 

A tecnologia assistiva é uma ferramenta 
extremamente importante no estudo e desenvolvimento 
de dispositivos capazes de reintegrar funções para 
pessoas com deficiências.  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 
aplicativo para sistemas Android que fosse capaz de 
controlar uma cadeira de rodas adaptada por meio de 
sinais eletromiográficos, obtidos através da contração 
do músculo facial masseter. O firmware de aquisição e 
análise dos dados foi desenvolvido no Arduino e o 
software com a interface foi desenvolvido no Android 
Studio na linguagem Java.  

Pode-se perceber que os resultados obtidos durante o 
desenvolvimento do aplicativo foram bastante 
satisfatórios, apesar das dificuldades encontradas, o 
sistema operou conforme o esperado. A partir dos 
resultados obtidos, é possível concluir que um usuário 
com algum tipo de deficiência severa, na qual o 
comprometimento motor é alto, pode se tornar 
independente para realizar atividades básicas como se 
locomover, resultando em uma maior qualidade de vida. 
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Resumo: Apresentamos neste trabalho os resultados de 
um estudo descritivo sobre o perfil dos usuários do 
Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) com 
diabetes Os dados utilizados são oriundos da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2013. O 
principal resultado deste trabalho evidencia que 57,19% 
dos indivíduos diagnosticados com diabetes não obtém 
o medicamento via o Programa Farmácia Popular do 
Brasil. 
Palavras-chave: Pesquisa Nacional de Saúde, Diabetes, 
Programa Farmácia Popular do Brasil. 
 
Abstract: In this work, we show the results of a 
descriptive study about characteristics of users of 
Popular Pharmacy of Brazil Program (PPBP) who have 
diabetes. The data used are from National Health 
Research (NHR) held in 2013. The main result shows 
that 57,19% of individuals diagnosed with diabetes not 
get the medicament by popular pharmacy of Brazil 
program. 
Keywords: National Health Research, Diabetes, 
Popular Pharmacy of Brazil Program. 
 
Introdução 
 

No Brasil, a saúde é um direito estabelecido na 
Constituição Federal de 1988 que, no âmbito público, é 
garantida por meio de políticas sociais consolidadas por 
meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual foi 
institucionalizado pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 
1990, sendo regida pelos princípios da universalidade, 
igualdade no atendimento, integralidade das ações em 
saúde, dentre outros [1]. As ações do SUS estão 
inseridas no contexto atual da gestão de tecnologias em 
saúde como o conjunto de atividades gestoras 
relacionado com os processos de avaliação, 
incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e 
retirada de tecnologias do sistema de saúde. 

A Engenharia Biomédica é uma grande aliada das 
chamadas Avaliações de Tecnologias em Saúde (ATS), 
pois ela promove o gerenciamento dos serviços em 
Saúde que vão desde os medicamentos, equipamentos, 
procedimentos e os sistemas organizacionais até o 
suporte dos cuidados com a saúde. O conceito de 
tecnologia em saúde abrange qualquer intervenção que 
pode ser utilizada para promover a saúde e bem estar 
das pessoas, e para desenvolver esse trabalho faz-se 
fundamental a participação do engenheiro biomédico. 
[2].  

Acreditando em uma gestão eficaz com o uso das 

ATS, o Governo Federal desenvolve através do 
Ministério da Saúde (MS) em todo Brasil, a assistência 
farmacêutica, por meio da atenção básica à saúde com 
distribuição de alguns medicamentos de uso contínuo 
nos Postos de Saúde. Os medicamentos para diabetes e 
hipertensão, por exemplo, fazem parte desse contexto. E 
com o aumento dos casos de diabetes, o governo decidiu 
implantar o Programa Farmácia Popular do Brasil 
(PFPB) [3] [4]. Os indivíduos portadores de hipertensão 
e diabetes por sua vez são cadastrados pelas Secretarias 
de Saúde através do Sistema de Cadastramento e 
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos 
(HIPERDIA) [5]. 

 Nesse arcabouço, um problema de saúde que afeta 
um grande quantitativo de brasileiros e cuja prevenção, 
diagnóstico e tratamento encontra obstáculos. A 
diabetes é classificada como uma doença crônica não 
transmissível. Quase um quarto dos brasileiros adultos 
tem que enfrentar a diabetes, mas com um maior 
controle da doença tem diminuído fortemente o número 
de complicações ligadas à doença [1] [5].  

Com o propósito de conhecer a ação da gestão em 
tecnologias da saúde e o usuário do Programa Farmácia 
Popular do Brasil com diabetes diagnosticada, 
desenvolvemos esse trabalho com base nos dados da 
PNS 2013. 

 
A gestão em Saúde e papel do engenheiro 

biomédico 
 
Com o objetivo de ampliar o acesso da população às 

tecnologias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) tem atuado desde 2000 no campo da 
regulação econômica de medicamentos. Porém, foi a 
partir de 2003, com a criação de uma unidade 
organizacional dedicada à área de avaliação econômica 
de tecnologias em saúde, que a Agência passa a ter uma 
atuação mais forte na área de Avaliação de Tecnologias 
em Saúde (ATS) [2].  Em 2003 foi instituído pela 
Portaria nº 1.418/GM de 24 de julho de 2003 o 
Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Ministério da Saúde (CCTI/MS). Este Conselho, 
coordenado pela SCTIE, possui entre as suas 
atribuições: implantar a Política de Ciência, Tecnologia 
e Inovação em Saúde; definir diretrizes e promover a 
avaliação de tecnologias visando à incorporação de 
novos produtos e processos pelos gestores, prestadores e 
profissionais dos serviços de saúde. Assim, por meio da 
Lei 12.401, de 28 de abril de 2011, o SUS implementou 
a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
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(CONITEC) no sentido de qualificar o processo de 
incorporação, exclusão ou alteração dos medicamentos 
e outras tecnologias no âmbito do sistema de saúde no 
Brasil, a partir das análises críticas da literatura 
disponível sobre a eficácia, efetividade, segurança e 
custos dessas tecnologias [2][6]. 

Neste cenário o engenheiro biomédico é 
fundamental na gestão dos insumos em Saúde, pois a 
Engenharia Biomédica aplica princípios da engenharia 
elétrica, mecânica, química, óptica e outros, para 
entender, modificar, ou controlar sistemas biológicos. 
Quando um engenheiro biomédico trabalha dentro de 
um hospital ou clínica, ele é mais propriamente 
chamado de engenheiro clínico. O engenheiro clínico é 
apresentado como o responsável pela interface entre o 
corpo clínico, os administradores hospitalares, os 
fornecedores e as agências reguladoras, sempre com o 
objetivo de garantir que a tecnologia médico-hospitalar 
seja utilizada de forma efetiva e segura [7].   

 
Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) e uso 
de medicamentos para diabetes  
 

O Programa Farmácia Popular do Brasil, foi criado 
em 2004 pelo Governo Federal, em associação com a 
Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), uma instituição que 
tem a responsabilidade de disponibilizar os 
medicamentos mediante ressarcimento, assegurando à 
população o acesso a produtos básicos e essenciais à 
saúde a um preço reduzido, pela Lei no 10.858, de 13 de 
abril de 2004, regulamentada pelo Decreto no 5.090, de 
20 de maio de 2004 [3] [8]. O PFPB tem como o 
objetivo principal garantir o acesso a medicamentos 
para todos os usuários, mediante ressarcimento dos 
custos; tanto para os que possuem plano de saúde 
privado, como também aos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS) que não encontrarem medicamentos 
disponíveis na Farmácia Básica [4].  

Em 2006 o programa foi expandido, também 
mediante parcerias, desta vez com farmácias e drogarias 
privadas e facilitou o acesso a medicamentos essenciais. 
Para adquirir, basta que o interessado visite uma 
unidade própria do programa ou uma drogaria com a 
marca “Aqui tem Farmácia Popular” [8]. Nas unidades 
próprias, é necessária a apresentação da receita médica 
ou odontológica. Nas drogarias, além da receita é 
necessária a apresentação do comprovante de endereço, 
documento com foto e o CPF. Para cada pessoa, será 
entregue medicamento suficientes para um mês [3]. 

Os medicamentos do PFPB devem estar disponíveis 
em todos os momentos em quantidades e dosagens 
adequadas e a um preço que os indivíduos e a 
comunidade possam pagar. A ideia de medicamentos 
essenciais existe em todo o mundo e compreende uma 
lista de medicamentos que satisfazem às principais. 

Necessidades do cuidado de saúde da população. 
Esses medicamentos são selecionados por critérios de 
eficácia, isto é, se funcionam corretamente, de 
segurança, de conveniência, de qualidade e comparação 
de custo mais favorável [4]. 

É importante ressaltar que o PFPB tem contribuído 
para o controle e diminuição das internações dos 
pacientes diagnosticados com diabetes no Brasil [10]. 

O diabetes mellitus é uma síndrome caracterizada 
pelo excesso de açúcar (glicose) no sangue. Esta 
síndrome é decorrente da deficiência total ou parcial da 
produção de insulina (hormônio produzido pelo 
pâncreas) ou ainda, quando a insulina produzida não 
consegue agir. O diabetes quando não diagnosticado ou 
se não tratado adequadamente, pode levar a 
complicações, o que torna esta doença um grave 
problema de saúde pública [11]. 

Uma epidemia de diabetes mellitus (DM) está em 
curso. Atualmente, estima-se que a população mundial 
com diabetes seja da ordem de 387 milhões e que 
alcance 471 milhões em 2035[11] [12]. 

O número de diabéticos está aumentando em virtude 
do crescimento e do envelhecimento populacional, da 
maior urbanização, da progressiva prevalência de 
obesidade e sedentarismo, bem como da maior 
sobrevida de pacientes com DM quantificar o 
predomínio atual de DM e estimar o número de pessoas 
com diabetes no futuro é importante, pois possibilita 
planejar e alocar recursos de maneira racional [11] [13]. 

Dados brasileiros de 2011 mostram que as taxas de 
mortalidade por DM (por 100 mil habitantes) são de 
33,7 para a população geral, 27,2 nos homens e 32,9 nas 
mulheres, com acentuado aumento com o progredir da 
idade, que varia de 0,50 para a faixa etária de 0 a 29 
anos a 223,8 para a de 60 anos ou mais, ou seja, um 
gradiente de 448 vezes [11] [14]. 
 
Materiais e métodos 
 

A pesquisa oriunda deste artigo é classificada como 
um estudo descritivo e exploratório, utilizando dados da 
PNS de 2013.  

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) é uma 
pesquisa de base domiciliar, de âmbito nacional, com 
amostra de 80.000 domicílios em 1.600 municípios, 
realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa foi planejada 
para ser representativa para Brasil, Grandes Regiões, 
Unidades Federativas, capitais, áreas urbanas e rurais 
[4]. Porém efetivamente foram entrevistados 64.348 
domicílios, sendo que 60.202 moradores responderam 
as questões relativas ao seu estilo de vida, estado de 
saúde e doenças crônicas. Os detalhes acerca da técnica 
de amostragem utilizada estão disponíveis no relatório 
sobre os resultados da PNS [15]. 

Os inquéritos populacionais de saúde, além de 
levantarem informações importantes para avaliação de 
saúde da população e seus estilos de vida, permitem a 
verificação de indicadores de desempenho do sistema de 
saúde do ponto de vista do usuário, de modo a subsidiar 
a formulação, o monitoramento e a avaliação das 
políticas públicas de saúde [4]. 

Nesse sentido, abordamos duas questões 
pertencentes ao módulo Q do questionário da PNS – 
questões relativas às doenças crônicas, quais sejam:  
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Q030 e a Q036. Essas perguntas indagavam ao 
entrevistado o seguinte: 

Q030: Algum médico já lhe deu o diagnóstico de 
diabetes? 1.Sim; 2.Apenas durante a gravidez;          
3.Não 

Q036: Algum dos medicamentos para diabetes ou 
insulina foi obtido no Programa Farmácia Popular do 
Brasil (PFPB)? 1.Sim, todos;  2.Sim, alguns; 3. Não, 
nenhum 

As variáveis explicativas que foram levadas em 
consideração no estudo estão relacionadas, à idade 
(variável quantitativa), sexo, cor ou raça, escolaridade, 
estado civil e região (variáveis qualitativas).  

Dentre todas as questões elencadas na PNS, essas 
foram escolhidas como objeto do nosso trabalho, com a 
pretensão de elaborar um mapeamento descritivo do 
perfil do usuário da Farmácia Popular com diabetes, e 
em contrapartida estabelecer uma correlação entre os 
indivíduos com tal doença crônica diagnosticada e a 
utilização dos medicamentos para pressão alta oriundos 
do PFPB. Com isso, os dados analisados foram obtidos 
no banco de dados da PNS realizada em 2013, cujas 
informações e dados estão disponíveis em 
http://www.pns.icict.fiocruz.br/ e também na referência 
[15]. 

As análises dos dados foram realizadas pelo software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versão IBM 19 [11] [12]. 
 
Resultados 
 

Na Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013 
foram entrevistados 205.546 indivíduos, dos quais 3.838 
são diabéticos e apenas 1.643 fazem uso de 
medicamentos ou insulina do PFPB. A Tabela 1 mostra 
que esse subgrupo populacional é caracterizado 
principalmente por indivíduos do sexo feminino (68%), 
com 60 anos ou mais (53,50%), que declararam cor/raça 
como não branca (60,30%), de baixa escolaridade e 
casados (44,20%). As regiões Sudeste (30,50%) e 
Nordeste (28,70%) detém a maioria desses usuários. 

 
Observando os dados contidos na Tabela 1, pode-se 

tecer algumas observações relevantes. A primeira delas 
é em relação ao sexo dos entrevistados pela PNS, onde 
há uma predominância de mulheres. Em relação à cor da 
pele, o número de indivíduos que se declararam não-
brancos é maior que daqueles que se declararam 
brancos. Na distribuição por região geográfica, tem-se 
que a maior parte dos indivíduos entrevistados 
concentra-se na região Sudeste, seguida pela região 
Nordeste e Centro-Oeste.     

O principal resultado deste trabalho, merecedor de 
destaque, diz respeito ao percentual, dentre aqueles com 
diabetes diagnosticada, de indivíduos que obtiveram 
algum medicamento utilizando o PFPB. Neste escopo, 
42,81% (1643) dos entrevistados afirma ter obtido pelo 
menos um dos medicamentos ou insulina para diabetes a 
partir do PFPB. A maior parte deles, 57,19%, nunca 
obteve nenhum dos medicamentos ou insulina a partir 

do programa do governo federal.  

Tabela 1– Perfil dos usuários do Programa Farmácia Popular 
do Brasil (PFPB) diagnosticados com diabetes, Brasil, 2013. 
(Elaborado pelos autores com base nos dados da PNS, acesso 
em junho, 2016) 
 
Discussão 
 
Ao analisarmos os dados adquiridos para esse trabalho 
percebe-se que a abrangência da PFPB não se apresenta 
de modo satisfatório, de maneira que algumas hipóteses 
podem ser levantadas, dentre as quais, destacam-se 
como principais: o fato de o diagnosticado com diabetes 
nunca ter obtido o medicamento via o PFPB pode ter 
relação com algum problema de divulgação ou publici-
dade do programa; os medicamentos podem estar mal 
distribuídos por regiões.  

Sendo assim, na tentativa responder a tais 
hipóteses, um estudo com mais detalhes deve ser 
realizado, destacando as minucias regionais dos 
indivíduos portadores de necessidade por medicamentos. 
Com essas pesquisas, obtém-se não apenas o 
melhoramento do PFPB, como também um tratamento 
mais adequado para o portador de diabetes. 
 
Conclusão 
 

Os resultados da PNS sugerem que 
aproximadamente 6,2% da população brasileira com 18 
anos ou mais de idade referiram diagnóstico médico de 
diabetes, sendo de 7,0% nas mulheres e de 5,4% nos 
homens. Porém, destes indivíduos diagnosticados, 
apenas 42,81% faz uso do PFPB para obter algum dos 
medicamentos ou insulina. Esse percentual é 
considerado pequeno, haja vista que esse programa 
proposto pelo governo federal foi idealizado para ser 

Características % 
Sexo 

 
Homem 32,00 
Mulher 68,00 

 
Idade 

 

18 a 24 anos 0,60 
25 a 59 anos 45,90 
60 a 95 anos 53,50 

Cor ou 
Raça 

Branca 39,70 
Não Branca 60,30 

 
 

Escolaridade 
 
 

Não-Alfabetizados 
Alfabetização 

20,00 
34,40 

Ensino Fund. 17,50 
Ensino Médio 21,80 
Graduação 6,10 
Pós-Graduação 0,20 

 
 

Estado Civil 
 

Casado 44,20 
Separado/Divorciado 10,90 

Viúvo 23,30 
Solteiro 21,60 

 
 

Região 
 
 

Norte 13,50 
Nordeste 28,70 
Sudeste 30,50 
Sul 13,50 
Centro-Oeste 13,80 

Tamanho da Amostra         1643 
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abrangente. Nota-se então a necessidade de se organizar 
estudos mais detalhados, cujo objetivo seja verificar se 
dentro do programa há falhas de alocação e distribuição 
de tais medicamentos.   

Com as informações contidas neste trabalho 
espera-se que, os 3.838 indivíduos diagnosticados com 
diabetes consiga ter acesso aos medicamentos 
oferecidos pelo PFPB, uma vez que apenas  1.643fazem  
uso do mesmo.  

Os trabalhos já publicados a respeito do PFPB 
com base na PNS relacionados a diabetes, não fazem 
menção a ATS, nem correspondência ao Engenheiro 
Biomédico nem tão pouco trata do perfil do usuário.  

O trabalho mais recente publicado pela revista 
Epidemiol. Serv. de Saúde em jan-março de 2016 trata 
apenas da obtenção de medicamentos através do PFPB, 
e abrange tanto hipertensos como diabéticos. 

Enfim, conhecer esse perfil do usuário do 
PFPB é importante para a gestão do programa, tanto em 
relação ao indivíduo, quanto do território. E essa gestão 
encontra-se também como incumbência do Engenheiro 
Biomédico que trabalha na melhoria da Avaliação de 
Tecnologia em Saúde (ATS). 
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Resumo: A Engenharia Clínica (EC), responsável por 
garantir a maior disponibilidade dos equipamentos, está 
em constante busca de alternativas que auxiliem o 
controle de informações nos Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde (EAS). Informações confiáveis e 
atualizadas sobre o parque tecnológico são 
indispensáveis para um gerenciamento adequado dos 
Equipamentos Médico-Assistenciais (EMA). Neste 
sentido, o presente trabalho desenvolveu um sistema de 
gerenciamento da manutenção dos EMA baseado no 
modelo proposto por Calil, utilizando MySQL, PHP, 
Bootstrap e Hostinger. Este sistema de gerenciamento foi 
apresentado aos gestores de um EAS. 
Palavras-chave: Desenvolvimento, sistema, 
gerenciamento, manutenção, equipamentos. 
 
Abstract: Clinical Engineering (CE), responsible for 
ensuring the highest availability of equipment, are in 
constant pursuit of alternatives to help the control of 
information in Assistance Establishments of Health 
(AEH). Reliable and up-to-date information about the 
technological park are indispensable to a proper 
management Equipment Medical Assistance (EMA). In 
this sense, the present work has developed a management 
system of maintenance of EMA based on the model 
proposed by Calil, using MySQL, PHP, Bootstrap and 
Hostinger. This management system was presented to the 
managers of an EAS.. 
Keywords:Development, system, management, maintena
nce, equipment.. 
 
Introdução 
 

O hospital vem sendo atingido claramente por fatos e 
fatores que interferem na assistência que o doente espera 
receber. Abalado pela doença que o atinge, esse doente 
espera encontrar pessoas, equipamentos e um ambiente 
em condições de lhe prestar todo o amparo de que 
necessita. Por tais razões, o hospital precisa estar 
organizado e preparado para garantir plena condição de 
recuperação do doente. Daí a importância de cuidar dos 
determinantes organizacionais no hospital moderno [3]. 

Dentre estes determinantes organizacionais, estão os 
Equipamentos Médico-Assistenciais (EMAs), que nas 
últimas décadas tornaram-se itens essenciais para auxiliar 

o diagnóstico de doenças e auxílio do suporte à vida. Com 
o avanço tecnológico destes equipamentos, os níveis de 
riscos e danos aos pacientes também foram 
incrementados.  

Neste contexto, preservar as funções dos 
equipamentos, garantir sua disponibilidade com 
segurança e confiabilidade é fundamental para o 
Estabelecimento Assistencial à Saúde (EAS). Para tal 
processo, é necessário o conhecimento do parque 
tecnológico e um Programa de Gerenciamento de 
Equipamentos Médico-Assistenciais (PGEMA) eficaz e 
eficiente. 

Um dos temas abordados pelo PGEMA, é a 
manutenção. Com o objetivo de manter ou recolocar um 
equipamento em um estado no qual possa desempenhar 
uma função desejada [7]. 

Segundo [10] ao se implantar um sistema de 
manutenção de EMAs é necessário considerar a 
importância do serviço a ser executado e principalmente 
a forma de gerenciar a realização do serviço. Não basta 
simplesmente consertar um equipamento, é preciso 
conhecer o nível de importância do equipamento nos 
procedimentos clínicos ou nas atividades de suporte 
(apoio) a tais procedimentos. É preciso conhecer a 
histórico do equipamento dentro do EAS, a que grupo ou 
família de equipamentos ele pertence, sua vida útil, seu 
nível de obsolescência, suas características de construção, 
a possibilidade de substituição durante a manutenção, 
enfim, tudo o que se refira ao equipamento e que possa, 
de alguma maneira, subsidiar o serviço de manutenção, 
visando obter segurança e qualidade no resultado do 
trabalho.  

Para a realização, de um gerenciamento eficiente, a 
forma de gestão da informação deve ocorrer de forma 
sistêmica, afim de procurar entender as necessidades da 
organização e disponibilizá-las para solução de 
problemas. A manipulação e utilização dos dados deve 
ser feita de maneira organizada e controlada. Assim, 
quando gerenciadas adequadamente, os dados se tornam 
informações que servirão como base para o planejamento 
estratégico. 

O gerenciamento das informações da tecnologia mé-
dico-hospitalar na EC é realizado através de vários pro-
cedimentos padrões, sendo um deles o preenchimento 

9898



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

de formulários e registros. Porém, estes se tornam mui-
tas vezes ineficaz ou ineficiente, devido à inserção de 
dados incorretos nas fichas, difícil atualização, falta de 
segurança e até mesmo a perca destes documentos com 
o passar do tempo [4].  

A utilização de técnicas adequadas para redução de 
erros e o aumento na disponibilidade dos dados são fun-
damentais em um sistema de gerenciamento, aumen-
tando o grau de estruturação e organização no EAS. A 
informatização e a utilização de Tecnologia da Informa-
ção (TI) aplicadas à certas atividades da EC, tornam-se 
imprescindíveis, fazendo com que, cada vez mais, os 
dados utilizados sejam substituídos na forma física (pa-
péis, formulários) para uma forma digital organizada 
[4].  

A geração de dados, seu armazenamento, bem como 
seu processamento e disposição, na forma de indicadores, 
exigem que sejam definidos fluxos de comunicação e que 
seja estruturado um Sistema de Informação (SI) 
específico, capaz de suprir necessidades operacionais, 
gerenciais e estratégicas. Com isso poderá ser qualificado, 
em muito, o processo de tomada de decisão que diz 
respeito ao cotidiano, permitindo que seja formado um 
histórico objetivo da atuação das estruturas de EC em 
questão [11]. 

O objetivo do estudo foi desenvolver um sistema de 
apoio ao gerenciamento da manutenção de EMA, que 
possa reduzir o uso de papéis, organizar as informações 
de forma efetiva, subsidiar o processo de tomada de 
decisão e que possa ser utilizado pelos profissionais 
responsáveis pelo setor de EC de um EAS. 
 
Materiais e métodos 
 

A metodologia deste trabalho baseou-se na des-
crição das técnicas e ferramentas utilizadas para o desen-
volvimento do sistema de apoio ao gerenciamento da ma-
nutenção de EMA. Para projetar o sistema de gerencia-
mento, foi necessário basear-se num modelo. O modelo 
escolhido, foi o manual descrito em [11] no qual o obje-
tivo dos autores era orientar uma equipe de manutenção 
a gerenciar suas atividades e conscientizá-los de sua im-
portância.  

Para a construção do sistema foram utilizados:  
1. PHP: O PHP é uma linguagem de criação de scripts do 
lado do servidor que foi projetada especificamente para a 
Web. Dentro de uma página HTML, você pode embutir o 
código PHP que será executado toda vez que página for 
visitada, através das instruções de processamento chama-
das tags de início e fim <?php e ?>. A escolha do PHP 
para desenvolver o sistema se dá, por ser uma linguagem 
com diversos recursos, gratuita, de fácil aprendizagem 
quando já se tem uma noção de linguagens do tipo C, 
possui interação com diversos tipos de banco de dados 
principalmente o MySQL e foi criada para utilização Web, 
requisitos que viabilizam sua utilização. 
2. MySQL: O MySQL é um sistema gerenciamento de 
banco de dados relacional poderoso e muito rápido. Um 
banco de dados permite armazenar, pesquisar, classificar 
e recuperar dados de forma eficiente. O servidor de 

MySQL controla o acesso aos dados para assegurar que 
vários usuários possam trabalhar com os dados ao mesmo 
tempo, fornece acesso rápido aos dados e assegura que 
somente usuários autorizados obtenham acesso [9]. O 
MySQL é um tipo de banco de dados muito utilizado, 
além de ser rápido e poderoso possui bastante documen-
tação que facilita sua utilização, além de ser um dos tipos 
de banco de dados que possui conexão com o PHP. Por 
esses motivos o MySQL foi escolhido como banco de da-
dos da aplicação. 
4. NetBeans IDE: O NetBeans IDE permite o 
desenvolvimento rápido e fácil de aplicações desktop 
Java, móveis e Web e também aplicações HTML5 com 
HTML, JavaScript e CSS (Cascading Style Sheets). O 
IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) também 
fornece um grande conjunto de ferramentas para 
desenvolvedores de PHP e C/C++. Ela é gratuita e tem 
código-fonte aberto, além de uma grande comunidade de 
usuários e desenvolvedores em todo o mundo. Está 
disponível para os sistemas operacionais Windows, 
Linux e MAC [8]. 
5. Framework CodeIgneiter: CodeIgniter é um 
Application Development Framework - um conjunto de 
ferramentas - para quem constrói aplicações usando PHP. 
Seu objetivo é permitir-lhe desenvolver projetos muito 
mais rápido do que você poderia se você estivesse 
escrevendo código a partir do zero, fornecendo um rico 
conjunto de bibliotecas para as tarefas mais comuns, bem 
como uma interface simples e estrutura lógica para 
acessar essas bibliotecas. CodeIgniter permite que você 
mantenha o foco em seu projeto minimizando a 
quantidade de código necessário para realiazar uma 
determinada tarefa [9]. 
6. Bootstrap: É um framework que facilita a vida dos 
desenvolvedores web a criar sites sem ter que digitar uma 
linha de CSS. Além disso, o Bootstrap possui uma 
diversidade de componentes (plugins) em JavaScript 
(jQuery) que auxiliam o designer a implementar: tootlip, 
menu-dropdown, modal, carousel, slideshow, entre 
outros recursos sem a menor dificuldade, apenas 
acrescentando algumas configurações no código, sem a 
necessidade de criar vários scripts [2]. 
7. Hostinger: O Hostinger é um servidor que permite aos 
usuários a hospedagem de websites criados com PHP e 
MySQL. A hospedagem é o serviço de armazenamento 
de um website e disponibilização constante do mesmo na 
internet, ou seja, o serviço de hospedagem possibilitará 
que seu website seja visualizado 24h por dia em todo o 
mundo [6]. A escolha do Hostinger como servidor de hos-
pedagem, se deve ao fato do mesmo ser gratuito e possuir 
suporte para PHP e MySQL.   
 
Resultados 
 

O sistema desenvolvido foi batizado como SisE-
clin (Sistema de Engenharia Clínica). Este foi avaliado, 
segundo o ponto de vista do desenvolvedor, onde testes 
foram realizados para verificação da eficácia, confiabili-
dade, eficiência e segurança do sistema e segundo a aná-
lise dos gestores e um EAS.  
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Os testes foram baseados no sistema de gerenci-
amento da manutenção proposto. O sistema pode ser 
acessado através da url: http://siseclin.esy.es/ onde usuá-
rio irá se deparar com e tela de login do sistema, con-
forme a Figura 1. 

 

 
Figura 1: print screen da tela de Login SisEclin. 
 

De acordo com seu nível de acesso, usuário co-
mum ou administrador, o usuário terá acesso as suas ati-
vidades no sistema. A Figura 2 ilustra a visão do perfil do 
usuário comum no SisEclin, enquanto a Figura 3 ilustra 
a visão do perfil do administrador no SisEclin. 

 
Figura 2: print screen da tela do perfil do administrador 
no SisEclin. 
 

 
Figura 3: print screen da tela do perfil do administrador 
no SisEclin 

A avaliação do sistema quanto à eficácia, se-
gundo o desenvolvedor, foi confirmada, em testes, atra-
vés da obtenção de resultados pretendidos e desejados. 
Estes resultados foram avaliados através de preenchi-
mento de OS, gerenciamento da agenda de eventos, ca-
dastros de equipamentos, usuários, fornecedores, setores 
e arquivos, avaliação do painel de indicadores, verifi-
cando se o mesmo apresentava as informações corretas e 
demais funções que o sistema disponibiliza, como recu-
peração e alteração de senha, formulário para contato dos 
usuários e relatórios para os gestores. 

Os campos e informações a serem completados 
no sistema foram desenvolvidos com base nas informa-
ções que o livro citado em [10] traz. Como exemplo, a 
Figura 4 ilustra a tela de cadastro de equipamentos no Si-
sEclin.  

 
Figura 4: print screen da tela de cadastro de equipamen-
tos SisEclin 
 

As OS são realizadas através da tela ilustrada 
pela Figura 5. Onde o solicitante preenche os seguintes 
campos: 

• Equipamento; 
• Descrição do problema; 
• Tipo de O.S; 
• Setor. 

 
Os dados como, data e hora da abertura da OS 

são preenchidos automaticamente pelo próprio sistema, 
bem como o nome do solicitante que será preenchido de 
acordo com o login de acesso do usuário. 

 
Figura 5: print screen da tela para solicitação de OS no 
SisEclin 
 

O sistema disponibiliza 4 tipos de relatórios, 
sendo eles: Relatório de Histórico do Equipamento, Re-
latório por Setor, Relatório de Funcionário e Relatório 
Periódico do setor de manutenção. A Figura 6 mostra 
como os relatórios são obtidos no sistema. 

 
Figura 6: print screen da tela de relatório de histórico de 
equipamento SisEclin. 
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O sistema desenvolvido foi apresentado em um 

EAS, em uma reunião com os gestores do mesmo. Parti-
ciparam da reunião, os desenvolvedores, o administrador 
geral do EAS e o chefe do departamento de TI. Foram 
apresentadas todas as funcionalidades do sistema, lingua-
gem de programação e tipo de banco de dados utilizado 
na aplicação, foram discutidos diversos tópicos referen-
tes a sua aplicação no EAS. Os participantes da reunião 
deram um feedback positivo em relação ao sistema e fi-
zeram algumas observações de implementação de melho-
rias, as principais foram:  
1. Gestão dos serviços terceirizados;  
2. Implementação de um módulo para gestão da manu-
tenção predial;  
3. Sistema de priorização de atendimento;  
4. Agendamento de manutenções preventivas. 
 
Discussão 
 

Testes foram realizados para verificar se os re-
sultados pretendidos e desejados possuíam erros. Os re-
sultados do painel de indicadores foram confrontados 
com os dados salvos no banco de dados e analisados, con-
ferindo assim sua eficácia.  

A eficiência foi testada juntamente com a confi-
abilidade do sistema e está relacionada com a capacidade 
de operar sem problemas. A segurança, relacionada com 
a capacidade de preservar a integridade dos dados na 
eventualidade de falha do sistema ou eventos inesperados, 
foi testada através de interrupções no sistema, consta-
tando que o banco de dados permaneceu intacto. Dados 
salvos e armazenados no banco de dados mantiveram sua 
integridade.  

O sistema desenvolvido possibilita uma organi-
zação das informações de forma que sua consulta seja rá-
pida e segura, pode reduzir uso de informações preenchi-
das antes em formulários, auxiliar o processo de tomada 
de decisão através de relatórios e painel de indicadores e 
de acordo com os gestores do EAS o sistema apresentado, 
poderá, com algumas melhorias ser implementado na ins-
tituição. 
 
Conclusão 
 

A EC aliada a ferramentas de TI, permite obter 
melhores resultados no gerenciamento da manutenção. 
As escolhas de ferramentas com os SI baseiam-se na vi-
abilidade dos EAS, seja esta de custo, rapidez ou segu-
rança. Aplicando estes conceitos às necessidades, pode-
se aumentar o desempenho nos sistemas de gerencia-
mento médico-hospitalar, melhorar a gestão das informa-
ções na área da saúde e a atuação da EC.  

Os dados gerados no processo de gerenciamento 
da manutenção devem servir, sobretudo, para a elabora-
ção de mecanismos gerenciais que criem fluxos de infor-
mação suficientes e necessários, acompanhados de meca-
nismos de controle adequados aos processos implemen-
tados.  

O sistema em desenvolvido apresentou um de-
sempenho satisfatório, no que diz respeito às suas funci-
onalidades. O feedback obtido através da reunião com 
gestores do EAS, possibilitou ampliar a visão das neces-
sidades do sistema, confirmar a importância do mesmo 
nos processos de gestão hospitalar e relatar que o sistema 
está bem estruturado e que pode atender as necessidades 
do EAS.  

Como trabalho futuro, pretende-se incrementar 
ao sistema, um módulo de gerenciamento da manutenção 
predial, criar a gestão de serviços terceirizados, 
estabelecer uma rotina de priorização de OS e realizar o 
planejamento de manutenções preventivas. 
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Resumo: Vários aparelhos para exercícios abdominais 
são difundidos no mercado e muito divulgados na práti-
ca do treinamento de força, todavia, existem dúvidas 
acerca da eficácia destes equipamentos em exercícios 
abdominais. Portanto, objetivou-se analisar as publica-
ções existentes na literatura científica sobre atividade 
eletromiográfica dos músculos do abdome em exercí-
cios abdominais com e sem a utilização de diferentes 
aparelhos. O delineamento metodológico deste estudo 
caracterizou-se por uma revisão sistemática da literatura 
que abrangeu livros textos clássicos de Anatomia Hu-
mana e artigos nacionais e internacionais referentes ao 
tema em questão. Após a análise do material pesqui-
sado, conclui-se que o exercício Tradicional supra ab-
dominal é eficaz no recrutamento do músculo reto do 
abdome como um todo e na redução da atividade dos 
músculos flexores da coxa e que apesar da maioria dos 
aparelhos abdominais não apresentarem justificativas 
suficientes para substituir o exercício tradicional supra 
abdominal, esta diversidade de equipamentos pode ser 
útil para variação de um programa de treinamento.  
Palavras-chave: Eletromiografia, Saúde, Core. 
 
 
Abstract: Several devices for abdominal exercises are 
widespread in the market and disclosed in the practice 
of strength training, however, there are doubts about 
the effectiveness of these devices in abdominal 
exercises. Therefore, this study aimed to analyze the 
publications in scientific literature on 
electromyographic activity of the abdominal muscles 
abdominal exercises with and without the use of 
different devices. The methodological design of this 
study was characterized by a systematic review of the 
literature covering classic textbooks of Human Anatomy 
and national and international articles on the topic in 
question. After the analysis of the researched material, 
it is concluded that the traditional abdominal above 
exercise is effective on the rectus belly muscle 
recruitment as a whole and in reducing the activity of 
the flexor muscles of the thigh and although most 
abdominal devices do not provide sufficient justification 
to replace exercise traditional abdominal above, this 
diversity of equipment can be useful to change a 
training program.  
Keywords: Electromyography, Health, Core. 

 
Introdução  

A prática de exercícios abdominais tem aumentado 
visando à prevenção e/ou reabilitação de dores na região 
lombar (lombalgia), a melhoria do rendimento atlético, 
aumento da resistência e força do tronco durante o de-
sempenho das atividades da vida diária e a crescente 
busca da estética que é divulgada pela nossa sociedade 
[1,2].  

Nos exercícios abdominais deve ser priorizado o 
recrutamento dos músculos abdominais (reto do abdome 
- parte superior [RAS] e parte inferior [RAI], oblíquo 
externo do abdome [OE], oblíquo interno do abdome 
[OI] e transverso do abdome [TA]) de forma a minimi-
zar a atividade dos músculos flexores da coxa, como o 
reto femoral (RF) [3]. O aumento da atividade do mús-
culo RF nos exercícios abdominais provoca maior tra-
ção e força de cisalhamento na região lombar da coluna 
vertebral [4].  

Vários aparelhos para exercícios abdominais são 
difundidos no mercado e muito divulgados na prática do 
treinamento de força, todavia, existem dúvidas acerca da 
eficácia destes diferentes equipamentos em exercí-cios 
abdominais [5]. Sabendo que a atividade elétrica dos 
músculos abdominais em determinados exercícios, 
compõe a base teórica para o direcionamento de pro-
gramas de prevenção, reabilitação e treinamento espor-
tivo, espera-se que esta revisão possa proporcionar con-
tribuições relevantes e fornecer dados importantes em 
relação à atividade eletromiográfica dos músculos RAS, 
RAI, OE, OI e RF, durante exercícios abdominais com e 
sem a utilização de diferentes aparelhos.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar as 
publicações existentes na literatura científica sobre 
atividade eletromiográfica dos músculos do abdome e 
RF em exercícios abdominais com e sem a utilização de 
diferentes aparelhos, com intuito de verificar quais apa-
relhos proporcionam maior recrutamento dos músculos 
abdominais em relação ao exercício tradicional (exercí-
cio supra abdominal). 
 
Materiais e métodos  

O delineamento metodológico deste estudo 
caracterizou-se por uma revisão sistemática da literatura 
que abrangeu livros textos clássicos de Anatomia 
Humana e artigos nacionais e internacionais referentes 
ao tema em questão. Os livros selecionados foram 
pesquisados na Biblioteca da Universidade Federal de 
Uberlândia, enquanto que a identificação dos artigos foi
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feita através de busca bibliográfica na base de dados inclinação do tronco ipsilateral ou em rotação do tronco 
PubMed/MEDLINE (Literatura Internacional em para o lado oposto, ou seja, o músculo OE direito do 
Ciências da Saúde) e BVS – BIREME, referente aos abdome leva à rotação para o lado esquerdo e o lado 
anos de 2000 a 2016.As palavras-chave utilizadas foram: contrário ocorre o mesmo [7]. 
“electromyography” (eletromiografia), “surface O músculo RF situa-se no membro inferior e faz 
electromyography” (eletromiografia  de  superfície)  e parte do músculo Quadríceps Femoral.  Este músculo 
“abdominal  exercises”  (exercícios  abdominais),  as possui duas cabeças de origem no osso do quadril, uma 
palavras  foram  usadas  separadamente  e  de  maneira cabeça retilínea na espinha ilíaca ântero-inferior e uma 
associada.     cabeça reflexa na margem superior do acetábulo, e se 
     insere na tuberosidade da tíbia por meio do ligamento 
Resultados e Discussão    patelar [6]. 

Após a revisão de literatura, as informações foram Em vista de suas fixações, o músculo RF é um 
estruturadas em duas partes principais apresentadas a músculo bi-articular, ou seja, atua nas articulações do 
seguir: 1) Aspectos morfológicos dos músculos RA, OE Quadril e do Joelho. Com isso, este músculo participa 
e RF e 2) Estudos eletromiográficos durante a realização da flexão da coxa e, se a Coxa está fixa, na rotação da 
de  exercícios  abdominais  com e  sem a  utilização  de pelve para frente (anteversão) e na sua estabilização, 
aparelhos.     além disso, este músculo realiza a extensão vigorosa da 
     perna, como acontece na corrida e no salto. Um aspecto 
1- Aspectos morfológicos dos músculos RA, OE e RF importante  do  músculo  RF  é  que  este  apresenta 

A parede abdominal anterolateral tem cinco (pares predomínio de fibras musculares de contração rápida, as 
bilaterais)  músculos:  três  músculos  planos  e  dois quais se inserem em ângulo agudo no respectivo tendão, 
músculos  verticais.  Os  três  músculos  planos  são  o ou seja, este é um músculo de ação rápida no qual o 
oblíquo externo do abdome (OE), oblíquo interno do grau de encurtamento é importante no seu caso [7]. 
abdome (OI) e transverso do abdome (TA), enquanto os  
dois   músculos   verticais   da   parede   abdominal 2-Estudos eletromiográficos durante a realização de 
anterolateral,  contidos  na  bainha  do  músculo  reto  do exercícios  abdominais  com  e  sem  a  utilização  de 
abdome,  são  o  grande  reto  do  abdome  e  o  pequeno aparelhos 
piramidal [6].     Nelson   et   al.   [8]   analisaram   a   atividade 

O músculo RA é o principal músculo da parede eletromiográfica  da  parte  superior  (RAS)  e  inferior 
anterior do abdome, caracteriza-se por ser longo, largo, (RAI) do músculo RA no exercício tradicional  supra 
semelhante a uma tira. Este músculo é uma longa faixa abdominal em comparação com aparelho AbLounge. Os 
muscular que sobe por toda a parede anterior do abdome, resultados demonstraram que o sinal eletromiográfico 
a partir do osso púbis (sínfise púbica) até as cartilagens do  RAS  foi  significativamente  maior  no  exercício 
da 5ª, 6ª e 7ª costelas e processo xifóide do osso esterno, tradicional  em  comparação  ao  aparelho  AbLounge, 
sendo separado de seu homônimo pela linha alba [6].  todavia,  a  atividade  do  RAI  também  foi  maior  no 

Em  relação  a  sua  ação,  o  músculo  RA  atua exercício   tradicional   sem   apresentar   diferenças 
principalmente puxando o tronco para frente, quando a estatísticas significativas. 
pelve está fixa (por exemplo: na flexão do tronco em Nelson et al. [8] afirmaram que estes resultados 
decúbito  dorsal  com  as  pernas  fixas).  A  sua  ação sugerem que o exercício tradicional é mais eficaz do 
consiste no levantamento da pelve, toda vez que a caixa que  o  AbLounge  em  relação  ao  recrutamento  do 
torácica  estiver  fixa  (por  exemplo,  na  elevação  do músculo RA. Os autores supracitados destacaram que o 
tronco em barra fixa); esta ação depende da participação AbLounge  fornece  um  bom  suporte  para  a  coluna 
de outros músculos  [7].    cervical  devido  o  menor  grau  de  amplitude  de 

Em virtude da sua inserção no osso púbico, este movimento  desta  região  em  relação  ao  exercício 
músculo desempenha papel de destaque para a postura tradicional, desta forma, este aparelho pode se tornar 
normal  da  pelve,  portanto  é  responsável  de  modo uma alternativa viável para indivíduos com patologias 
indireto pela curvatura da coluna lombar; quando este da coluna cervical que podem agravar o problema ao 
músculo  é  fraco,  a  pelve  se  inclina  para  frente tentar  fazer  o  exercício  abdominal  tradicional.  Esse 
(anteversão), fato que resulta em aumento patológico da trabalho apresenta lacunas por não analisar a atividade 
curvatura da região lombar da coluna vertebral (lordose). EMG dos músculos oblíquos e RF. 
Finalmente, o músculo RA atua na expiração, impelindo Willardson et al. [5] analisaram e compararam a 
o diafragma para cima, e com sua tensão, protege as ativação   dos   músculos   RA,   OE,   estabilizadores 
vísceras abdominais de lesões ou um impacto [7].  inferiores  do  abdome  e  eretor  da  espinha,  durante  a 

Dos  três  músculos  planos  da  parede  abdominal execução   de   três   exercícios   tradicionais   (supra 
anterolateral, o músculo OE é o maior e mais superficial, abdominal,  prancha  lateral  e  prancha  ventral  com  2 
originando-se na face externa das 5ª a 12ª costelas e se apoios)  em  comparação  com  aparelho  AbCircle.  Os 
inserindo na linha alba, tubérculo púbico e crista ilíaca autores supracitados demonstraram que o músculo RA 
[6].  A  contração  bilateral  do  músculo  OE  atua  em apresentou   maior   atividade   no   exercício   supra 
sinergismo  com  o  músculo  RA  nos  movimentos  de abdominal em relação ao nível 1 do aparelho AbCircle e 
flexão  do  tronco.  A  contração  unilateral resulta em no  exercício  prancha  lateral  em comparação  com os 
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níveis 1 e 2 do referido aparelho. Nenhuma outra aparelho Ab Slide pode ser considerado uma alternativa  
diferença significativa foi encontrada no recrutamento viável para variação em um programa de treinamento 
dos outros músculos comparando o aparelho AbCircle abdominal, principalmente quando objetiva-se priorizar  
com os exercícios tradicionais. o recrutamento dos músculos abdominais durante a fase  

Willardson et al. [5] concluíram que a musculatura excêntrica, todavia, este dispositivo não tem benefícios  
da parede anterior, lateral e posterior do tronco pode ser suficientes  para  justificar  a  substituição  do  exercício  
ativado de forma semelhante ou até em níveis maiores tradicional. Devido à menor ativação concêntrica e  
realizando os três exercícios tradicionais em maior controle postural necessário na realização do Ab 
comparação com aparelho AbCircle. Isto foi Slide, o exercício supra abdominal deve ser o exercício  
particularmente evidente para o exercício prancha selecionado  na fase  inicial  do  treinamento. Deve-se  
lateral, o qual provocou significativamente maior destacar  que  esse  trabalho  apresenta  lacunas  ao  não  
atividade do RA em comparação com AbCirclenível 1 e analisar  a  atividade  EMG  dos  músculos  flexores  da  
2  e  produziu  atividade  similar  dos  outros  músculos coxa (ex: reto femoral) e por não apresentar  
analisados em todos os níveis do AbCircle. Com relação informações sobre a normalização dos dados. 
a atividade muscular, o AbCircle não fornece um Escamilla et al. [10] analisaram e compararam o  
estímulo superior em comparação aos exercícios sinal eletromiográfico dos músculos RA, OE, OI, RF,  
tradicionais  realizados  com  o  próprio  peso  corporal, Paravertebrais lombares (PV), Peitoral Maior (PM),  
entretanto, o equipamento pode ser utilizado como uma Tríceps braquial (TB) e Latíssimo do Dorso (LD)  
alternativa para uma maior variação em um programa durante dois exercícios abdominais tradicionais (supra  
de treinamento, dependendo das preferências abdominal e abdominal completo) e sete aparelhos 
individuais. Esse trabalho apresenta lacunas ao não abdominais (Ab Slide, Ab Twister, AbRocker , AbRoller,  
analisar  a  atividade  EMG  dos  músculos  Flexores  da Ab Doer , Tronco Track, SAM).  
Coxa. Os exercícios analisados ativaram a musculatura 

Lizardo et al. [2] analisaram a atividade abdominal devido a flexão ativa do tronco (supra  
eletromiográfica dos músculos RAS, RAI e  RF durante abdominal,  abdominal  completo,  SAM,  AbRoller,  Ab 
o exercício abdominal tradicional e com utilização do Twister,  AbRocker  e  Ab  Doer)  ou  pela  resistência  a  
aparelho Ab Swing (níveis principiante e intermediário). extensão do tronco (Ab Slide e Torso Track). Os autores  
Os  autores  demonstraram  que  não  houve  diferenças supracitados demonstraram que os aparelhos Ab Slide e  
significativas na atividade eletromiográfica dos Torso  Track  foram os  mais  eficazes  na  ativação  dos  
músculos RAS e RAI durante o exercício Tradicional e músculos abdominais e da extremidade superior,  
com Ab Swing-nível intermediário, no entanto, o minimizando a atividade dos músculos PV e RF. Os 
aparelho Ab Swing - nível principiante produziu exercícios supra abdominal e abdominal completo  
significativamente menor atividade elétrica dos produziram recrutamento similar nos músculos  
músculos RAS e RAI em comparação aos exercícios abdominais, todavia, os exercícios Ab Twister, AbRocker,  
tradicional e Ab Swing - nível intermediário. Em relação SAM, Ab Doer e abdominal completo exibiram maior  
ao  músculo  RF,  o  exercício  com  Ab  Swing  -  nível atividade do RF, podendo ser um problema para  
intermediário apresentou significativamente maior sinal indivíduos com lombalgia devido a alta atividade deste 
eletromiográfico em comparação com Ab Swing - nível músculo.  
principiante e exercício Tradicional, sendo que este Em outro estudo, Petrofsky et al. [11] analisaram e  
último demonstrou menor valor em todos exercícios. compararam a atividade eletromiográfica dos músculos  

Os autores supracitados concluíram que os RA e  OE  durante  o  exercício  abdominal  na  posição  
exercícios com Ab Swing - níveis principiante e sentada com aparelho Cross CrunchMachine (carga 
intermediário  podem  ser  escolhidos  para  treinamento baixa: yellowband, carga moderada: orangeband e carga  
dos músculos abdominais, entretanto, devem ser alta:redband) e exercício tradicional supra abdominal.  
utilizados  com  precauções  para  pessoas  que  tenham Os principais resultados demonstraram que o exercício  
musculatura abdominal fraca e/ou problemas na região no aparelho Cross Crunch Machine com carga alta (red  
lombar devido a grande ativação do músculo RF quando band) foi o que apresentou maior atividade  
comparado com  exercício Tradicional. Este trabalho eletromiográfica para os músculos RA e OE em relação 
apresenta lacunas por não avaliar a atividade EMG dos ao tradicional (1/3 maior para o RA e duas vezes maior  
músculos OE e OI e por não verificar as diferenças no para  OE),  enquanto  que  na  carga  moderada  (orange  
sinal eletromiográfico entre os gêneros. band) a atividade foi similar e na carga baixa (yellow  

Bird et al. [9]  compararam a atividade elétrica dos band) o recrutamento destes músculos foi  menor em  
músculos RAS, RAI e OE durante o exercício comparação  ao  supra  abdominal  (aproximadamente  a  
abdominal tradicional e com aparelho Ab Slide e metade). 
demonstraram que na fase concêntrica os músculos OE Petrofsky  et  al.  [11]  afirmaram que  o  exercício  
e RAI foram significativamente mais ativos no abdominal na posição sentada pode ser importante para 
exercício tradicional, enquanto que na fase excêntrica os pessoas  com  excesso  de  peso  ou  idosas,  devido  às  
músculos  OE,  RAS  e  RAI  foram  significativamente dificuldades pela falta de condicionamento físico para  
mais recrutados no exercício com Ab Slide. realizar exercício no chão, sendo assim, exercícios  

Desta  forma,  Bird  et  al.  [9]  destacaram  que  o abdominais na posição sentada pode ser um estímulo 
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para esta população. Além disso, segundo os autores  lofStrength&ConditioningResearch, v. 22, n. 6, 
supracitados, a utilização deste aparelho proporcionou  p. 1939-1946, 2008.     
aos indivíduos uma forma de trabalhar contra uma carga [4]  Sundstrap, Emil  et al.  Swiss  ball abdominal 
progressiva  permitindo  um  regime  de  treinamento  crunch with added elastic resistance is an effec- 
progressivo  para  aumentar  a  força  e  a  resistência  tive  alternative to training machi- 
muscular, sendo assim, o trabalho com o equipamento  nes. InternationalJournalof Sports PhysicalThe- 
foi maior do que poderia ser realizado no abdominal  rapy, v. 7, n. 4, 2012.    
tradicional.     [5] Willardson, Jeffrey M. et al. A comparison of 
      trunk muscle activation: Ab circle vs. tradition- 
Conclusões     al modalities. The Journal of Stren- 

O exercício Tradicional supra abdominal é eficaz  gth&ConditioningResearch,  v.  24,  n.  12,  p. 
no recrutamento do músculo RA como um todo e na  3415-3421, 2010.     
redução da atividade dos músculos flexores da coxa; [6] Moore, K.L.; Dalley, A.F. Anatomia orientada 

Aparelhos abdominais são lançados no mercado e  para clínica. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
muito difundidos na prática do treinamento de força,  Koogan, 2011.     
entretanto, de acordo com a revisão de literatura, apenas [7] Weineck, J. Anatomia aplicada ao esporte. 18. 
os aparelhos como Ab Slide e Torso Track [10] e Cross  ed. São Paulo: Manole, 2013.   
Crunch Machine [11] produziram atividade [8]  Nelson, Gail  A.; Bent-Forsity,  Denise  A.; 
eletromiográfica significativamente maior dos músculos  Roopchnd-Martin,  Sharmella  C.  Electromyo- 
abdominais em relação ao exercício supra abdominal.  graphic activity of the rectus abdominis during 

Apesar da maioria dos aparelhos abdominais não  a traditional crunch and the basic jackknife ex- 
apresentarem justificativas suficientes para substituir o  ercise with the Ab Lounge™. The Journal of 
exercício tradicional supra abdominal, esta diversidade  Strength & Conditioning Research, v. 26, n. 6, 
de  equipamentos  pode  ser  útil  para  variação  de  um  p. 1584-1588, 2012.     
programa  de  treinamento,  todavia,  alguns  aparelhos [9] Bird, Michael; Fletcher, Kate M.; Koch, Alex 
devem ser utilizados com precauções para pessoas que  J.  Electromyographic  comparison  of  the  ab- 
tenham musculatura abdominal fraca e/ou problemas na  slide  and  crunch  exercises. The  Journal  of 
região lombar devido à grande ativação do músculo RF;  Strength & Conditioning Research, v. 20, n. 2, 

O local e posicionamento dos eletrodos podem ter  p. 436-440, 2006.     
grande  interferência  na  qualidade  do  sinal  EMG, [10] Escamilla, Rafael F. et al. An electromyograph- 
portanto,   devido   à   falta   de   padronização   de  ic  analysis  of  commercial  and  common  ab- 
posicionamento   dos   eletrodos   e   a   utilização   de  dominal exercises: implications for rehabilita- 
diferentes   formas   de   processamento   do   sinal  tion  and  training.Journal  of  Orthopaedic& 
eletromiográfico   nos   diversos   trabalhos,   pode-se  Sports Physical Therapy, v. 36, n. 2, p. 45-57, 
considerar que estas questões são fatores limitantes para  2006.       
a comparação dos resultados em relação aos diferentes [11] Petrofsky, Jerrold S.  et  al.  Core  muscle 
estudos, tornando-se difícil afirmar qual aparelho é mais  strengthening  on  a  portable  abdominal  ma- 
eficaz  em  relação  ao  recrutamento  dos  músculos  chine. Journal of Applied Research in Clinical 
abdominais em comparação aos outros equipamentos.  and Experimental Therapeutics, v. 5, n. 3, p. 
      460, 2005.      
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Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar o con-

trole postural de pacientes submetidos à reconstrução do 
LCA com e sem preservação do remanescente lesionado, 
no pré e pós-operatório, por meio de medidas de equilí-
brio e questionário funcional. Métodos: 18 pacientes fo-
ram submetidos a reconstrução do LCA, e separados em 
2 grupos, de acordo com a preservação ou não do rema-
nescente. Grupo I submetido à reconstrução do LCA com 
preservação do remanescente com 10 pacientes; Grupo II 
submetido à reconstrução do LCA sem preservação do 
remanescente com 8 pacientes. Todos foram avaliados 
por meio do escore de Lysholm e plataforma força. Re-
sultados: O grupo com preservação do remanescente 
mostrou melhora subjetiva e objetiva, estatisticamente 
significativa, nos 3 meses de pós-operatório, quando 
comparado ao grupo sem preservação, para algumas va-
riáveis estudadas. Conclusão: A preservação do remanes-
cente do LCA mostrou acelerar a cicatrização do enxerto, 
melhorando a propriocepção e a recuperação funcional 
dos pacientes, encurtando o tempo de retorno as suas ati-
vidades habituais. 

Palavras-chave: Propriocepção, controle postural, li-
gamento cruzado anterior, LCA, preservação do rema-
nescente. 

 
Abstract: The objective of this study is to assess pos-

tural control in patients undergoing ACL reconstruction 
with and without preservation of the injured remaining in 
the pre and post-operative through balancing measures 
and functional questionnaire. Methods: 18 patients un-
derwent ACL reconstruction, and separated into two 
groups according to the preservation or not of the rem-
nant. Group I underwent ACL reconstruction with preser-
vation of remaining with 10 patients; Group II underwent 
ACL reconstruction without preservation of the remain-
ing 8 patients. All were assessed using the Lysholm score 
and force platform. Results: The group with preservation 
of the remaining showed improved subjective and objec-
tive, statistically significant, in three months, when com-
pared to the group without preservation. Conclusion: The 
remnant’s preservation showed speed healing of the graft, 
improving proprioception and functional recovery of the 
patients, shortening the turnaround time their usual ac-
tivities. 

Keywords: Proprioception, postural control, anterior 
cruciate ligament, ACL preserved residual anterior cru-
ciate ligament (ACL) tissue. 

Introdução 
 
O ligamento cruzado anterior (LCA) é um dos quatro 

maiores ligamentos do joelho humano e desempenha im-
portante papel na estabilização do joelho. [1], [2]. É tam-
bém o ligamento do joelho mais frequentemente lesado 
em atletas. Nos últimos anos, a incidência das lesões do 
LCA tem aumentado gradualmente [3]. A lesão do LCA 
é um acontecimento grave que requer tratamento cirúr-
gico, mantendo muitos atletas afastados das competições 
durante, pelo menos, seis meses [4]. WOJTYS et al. [5] 
relatam que a incidência de lesão do LCA relacionada à 
prática esportiva é 0,30/1000 habitantes; em jogadores de 
futebol americano é 42/1000 por ano e em esquiadores é 
1,2/1000 por ano. 

O LCA funciona como estabilizador em todos os mo-
vimentos de rotação e translação do joelho, mas a sua 
principal função estabilizadora consiste em prevenir a 
translação anterior da tíbia em relação ao fémur. É tam-
bém um opositor à rotação interna e externa da tíbia em 
relação ao fémur, principalmente na extensão do joelho, 
e limita a deformação em valgo e varo quando em exten-
são [6]. 

Desse modo, a ruptura do LCA torna a articulação do 
joelho instável e incapaz de controlar forças inerentes a 
atividades físicas intensas, pois os movimentos de rápida 
desaceleração e mudanças de direção necessitam tanto da 
estabilidade mecânica, quanto do controle proprioceptivo 
fornecido pelo LCA. O tratamento não dispensa normal-
mente a reconstrução cirúrgica do LCA lesado, sendo ne-
cessário um prolongado período de reabilitação física 
para que o atleta possa retomar os níveis de atividade fí-
sica normal [7]. 

A reconstrução do LCA com preservação do remanes-
cente é benéfica para a revascularização precoce e o cres-
cimento de fibroblastos no enxerto. Assim, o curso de ne-
crose, regeneração e remodelação do enxerto é encurtado 
[8], [9]. Porém, ainda há dúvida se a preservação do re-
manescente do LCA, melhoraria a ligamentização do en-
xerto e com isto aceleraria a recuperação e o retorno dos 
pacientes as atividades normais e esportivas [10].  

Neste trabalho procura-se avaliar, de maneira pros-
pectiva, o controle postural de indivíduos com lesão uni-
lateral do LCA, submetidos à reconstrução do LCA com 
e sem preservação do remanescente lesionado (decisão 
do médico de manter ou não no momento da cirurgia), 
através das medidas de equilíbrio na plataforma de força 
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e questionário funcional, no pré e no pós-operatório, a 
fim de determinar se há diferença na recuperação entre 
estes pacientes. 

 
Materiais e métodos 
 
Trata-se de um Estudo Prospectivo não randomizado, 

realizado no Ambulatório de Joelho do Hospital de Clí-
nicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU), 
com os pacientes submetidos a reconstrução do liga-
mento cruzado anterior, no período de julho a dezembro 
de 2014, pelo mesmo cirurgião. 

Neste período, 18 pacientes foram submetidos a re-
construção do LCA, pela técnica de videoartroscopia 
com enxerto de flexores (tendões do Grácil e Semitendí-
neo) autólogos, retirados do mesmo lado da lesão, e fixa-
dos com Endobutton no fêmur e parafuso de interferência 
na tíbia (Fig. 1). Procedimento realizado pelo mesmo ci-
rurgião, sendo preservado o remanescente do LCA 
quando seu diâmetro tinha pelo menos um centímetro e 
estava envolto por tecido sinovial (Fig.2 e 3). 

 
Figura 1: Método de fixação utilizado, Endobutton e 

parafuso de interferência 
 

 

 
Figura 2: Reconstrução do LCA com preservação do 

remanescente 
 

 
Figura 3: Reconstrução do LCA sem preservação do 

remanescente 
 
Os indivíduos foram separados em dois grupos, de 

acordo com a preservação ou não do remanescente do 
LCA. Grupo I corresponde aos pacientes submetidos à 
reconstrução do LCA com preservação do remanescente, 
composto por 10 pacientes; o Grupo II, submetido à re-
construção do LCA sem preservação do remanescente 
com 8 pacientes. 

Os critérios de inclusão dos pacientes foram: lesão 
isolada e unilateral do LCA, idade entre 18 e 45 anos, não 
ter patologia neurológica, ou histórico de lesões de outros 
ligamentos do joelho ou fratura, não apresentar compro-
metimento funcional da posição ortostática, aceite de par-
ticipação da pesquisa, aceite de submissão à reabilitação, 
aceite quanto ao seu acompanhamento por, no mínimo, 3 
meses, ter índice de massa corporal (IMC) inferior a 30. 
Os pacientes selecionados foram submetidos ao proto-
colo de reabilitação acelerada preconizado por K. Donald 
Shelbourne (1990), no centro de reabilitação municipal 
de Uberlândia, a partir da primeira semana de pós-opera-
tório. 

Vários métodos têm sido usados para tentar avaliar 
quantitativa e qualitativamente quais alterações a lesão 
do ligamento cruzado anterior pode acarretar. Os méto-
dos qualitativos são avaliados através de questionários 
subjetivos como o Lysholm Knee Scoring Scale. Peccin 
e colaboradores (2006) concluíram que a tradução e 
adaptação cultural do Lysholm Knee Scoring Scale para 
o nosso idioma apresentou reprodutibilidade e validade 
em pacientes com lesão do LCA [11]. 

Para coleta de dados de equilíbrio foi utilizada uma 
plataforma de força (Fig. 4), desenvolvida pelo Labora-
tório de Engenharia Biomédica da Universidade Federal 
de Uberlândia (BioLab - UFU), onde o sinal coletado cor-
responde aos valores de forças verticais, de onde são cal-
culadas as coordenadas do centro de pressão (COP). Fi-
nalmente, a partir do COP são calculadas as cinco variá-
veis usadas na análise do equilíbrio, a partir da plata-
forma de força: (1) área de deslocamento total do COP - 
DTCOP, (2) velocidade média total do COP - VMTCOP, (3) 
área da elipse de confiança (95%) - AEC, (4) e (5) velo-
cidade do deslocamento do COP nos eixos x e y (médio-
lateral e anteroposterior respectivamente) - VMX e VMY.   

Toda rotina, para análise do sinal proveniente do equi-
pamento, foi desenvolvida em ambiente MatLab® em 
trabalhos anteriores [12]. A coleta dos dados foi feita por 
médico responsável pelos procedimentos de reconstrução 
do LCA no ambulatório de Cirurgia do Joelho do Hospi-
tal de Clínicas de Uberlândia (HC-UFU). 

 

 
Figura 4: Detalhe da coleta de dados 
 
As coletas foram realizadas com apoio bipodal e uni-

podal, direito e esquerdo, na sequência, com intervalo de 
2 minutos entre elas, com os pacientes descalços e sobre 
a plataforma de força, olhando para um ponto fixado na 
parede, na altura dos olhos, a cerca de dois metros de dis-
tância, permanecendo nesta posição durante 40 segundos. 
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Toda metodologia descrita teve a aprovação prévia do 
Comitê de Ética da Universidade Federal de Uberlândia. 

A análise estatística dos dados coletados foi realizada 
no software STATISTICA®, compreendendo uma parte 
descritiva (resumo estatístico) e outra de inferência esta-
tística (testes não-paramétricos). O teste Shapiro Wilk foi 
usado para testar a normalidade dos dados, o teste de 
Friedman foi aplicado para comparar a resposta das cinco 
variáveis nos dois períodos estudados, o qual é usado 
para se comparar amostras dependentes. 

 
Resultados 
 

A seguir são apresentadas as informações sobre os pa-
cientes, contendo idade, quantidade de pacientes com 
lado dominante ou não dominante lesado, quantidade de 
lado direito (Lado D) ou lado esquerdo (Lado E) lesado 
e tempo médio decorrido após a lesão. 

No Grupo I há 10 pacientes, 9 do sexo masculino e 1 
do feminino, com média de idade de 25,00±4,88 anos (± 
desvio padrão, DP), sendo 8 com lesão do LCA do lado 
direito e 2 do lado esquerdo, com tempo médio de lesão 
de 12,50±12,19 meses. No Grupo II todos os 8 pacientes 
são do sexo masculino, com média de idade de 26,6±3,85 
anos, sendo 3 do lado direito e 5 do esquerdo, tempo mé-
dio de lesão de 26,33±10,74 meses. 

Para o escore de Lysholm do Grupo I, 30% foi avali-
ado como bom, 60% regular e 10% ruim no pré-operató-
rio. Evoluindo para 80% excelente, 20% bons resultados 
nos 3 meses de pós-operatório. No Grupo II, 62,5% regu-
lar e 37,5% ruim no pré-operatório. Evoluindo para 50% 
excelente, 25% bom e 25% regular com 3 meses de pós-
operatório.  

O teste de normalidade realizado foi o Shapiro-Wilk 
(SW)  e revelou que a amostra é não-normal, ou que apre-
senta normalidade em apenas algumas fases da evolução 
da amostra. O valor da estatística SW>0,85 e p-va-
lor>0,05 indicam normalidade. As Tabelas 1 e 2 mostram 
os p-valores para a normalidade da amostra, para as vari-
áveis da plataforma de força, para os Grupos I e II, res-
pectivamente. 

 
Tabela 1: Estatística SW e respectivos p-valores para 
teste de normalidade para o Grupo I. 

 
    Pré-operatório    Pós com 3 meses 
 SW    p-valor SW    p-valor 

DTCOP (cm) 0,928 0,438 0,970 0,893 
  VMTCOP (cm/s) 0,921 0,367 0,970 0,893 

AEC (cm²) 0,733 0,002 0,564 0,002 
VMX (cm/s) 0,872 0,107 0,915 0,321 
VMY (cm/s) 0,938 0,540 0,949 0,665 

 
Tabela 2: Estatística SW e respectivos p-valores para 

teste de normalidade para o Grupo II. 
 

   Pré-operatório    Pós com 3 meses 
 SW     p-valor SW    p-valor 

DTCOP (cm) 0,908 0,267 0,754 0,009 
  VMTCOP (cm/s) 0,908 0,267 0,754 0,009 

AEC (cm²) 0,831 0,061 0,805 0,033 
VMX (cm/s) 0,910 0,282 0,771 0,014 
VMY (cm/s) 0,918 0,345 0,746 0,007 

 
Os valores destacados em caixa cinza revelam norma-

lidade das variáveis, porém, a normalidade não se man-
tém para a variável AEC no Grupo I e para todas as vari-
áveis do Grupo II. A escolha de teste não-paramétrico: 
Friedman, se deu pela observação de variáveis não-nor-
mais. É importante salientar que testes não-paramétricos 
podem ser aplicados também para variáveis normais. 

Os p-valores do teste de Friedman são apresentados 
na Tabela 3 é possível concluir que, para o Grupo I (com 
preservação de remanescente), as respostas de três variá-
veis (velocidade média total do COP, a velocidade de des-
locamento do COP no eixo x e a velocidade de desloca-
mento do COP no eixo y) são estatisticamente diferentes, 
nos períodos pré-operatório e pós com 3 meses, ao nível 
de significância de 5%, (α = 0,05). 

Para o Grupo II (sem preservação de remanescente), 
as respostas de duas variáveis (área da elipse de confiança 
e a velocidade de deslocamento do COP no eixo x) são 
estatisticamente diferentes, nos períodos pré-operatório  
e pós com 3 meses, com significância de 5%, (α = 0,05). 

 
Tabela 3: p-valor para teste de Friedman para as cinco 
variáveis. 

 
 Grupo I Grupo II 

DTCOP (cm) 0,0672 0,1969 
VMTCOP (cm/s) 0,0202 0,1969 

AEC (cm²) 0,1496 0,0098 
VMX (cm/s) 0,0450 0,0098 
VMY (cm/s) 0,0136 0,6065 

 
Os resultados apresentados do teste de Friedman para 

mediana mostram que as variáveis Velocidade Média To-
tal do COP e Velocidade Média em x e y (Tabela 3), para 
o grupo de pacientes que teve o remanescente preservado 
(grupo I), com apoio do lado lesado na plataforma de 
força, obteve-se significância estatística do pré-operató-
rio para pós-operatório com 3 meses. A mediana do grupo 
I para VMTCOP decresce de 3,8 para 3,5 m/s, enquanto 
que VMX muda de 2,42 para 2,37 m/s e VMY 2,59 para 
2,28 m/s. Esta diferença estatística não aparece quando 
são tratados os dados para os pacientes que não tiveram 
o remanescente preservado. 
 
Discussão 
 

As técnicas de cirurgia reconstrução do LCA evoluí-
ram muito nos últimos anos com estudos da reconstrução 
anatômica em única ou dupla banda [13], [14], [15], [16]. 

Os procedimentos de reconstrução do LCA, indepen-
dentemente do tipo de enxerto, resultam em déficits de 
longo prazo na força dos músculos extensores excêntrico 
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e concêntrico do joelho [17] e os músculos flexores [18], 
[19], em até 25 anos após a reconstrução. E ainda, estu-
dos apontam que a lesão do LCA leva a perda de neuro-
receptores levando a alterações do sistema nervoso cen-
tral (SNC), que não são compensadas por outras estrutu-
ras [20]. Todos os pacientes do Grupo I, onde o remanes-
cente foi preservado tiveram uma melhora do escore com 
resultados excelentes ou bons com 3 meses. Enquanto o 
Grupo II, sem preservação, pouca melhora de excelentes 
ou bons resultados com 3 meses. Isto vem ao encontro do 
esperado, pois com a preservação do remanescente, o 
novo ligamento tem uma revascularização e inervação 
precoce, facilitando a recuperação do paciente. 

 
Conclusão 
 
A preservação do remanescente do LCA mostrou ace-

lerar a cicatrização do enxerto, melhorando a propriocep-
ção e a recuperação funcional dos pacientes, encurtando 
o tempo de retorno as suas atividades habituais. A lesão 
do LCA compromete o equilíbrio bilateralmente e tam-
bém sobre o apoio do membro não lesado. 
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Resumo: Este trabalho foi realizado com objetivo 
principal de tentar identificar os motivos de afastamentos 
dos servidores públicos federais da UTFPR 
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná) por 
motivo de licença médica, que foram submetidos à 
perícia na Unidade SIASS de Curitiba. A UTFPR é 
composta por treze campi em todo o Estado do Paraná. 
Este artigo foi elaborado a partir de dados fornecidos pelo 
SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor) Unidade UFPR Curitiba-PR, e o levantamento 
foi realizado no período de 06/01/2014 a 06/01/2015, 
com a finalidade de analisar o perfil de absenteísmo dos 
servidores da UTFPR. Foi realizado análise estatística 
com propósito de comparar os dados de afastamentos por 
doença, através do CID-10 (Código Internacional de 
Doenças 10ª. revisão), por local ou setor de trabalho, por 
faixa etária e por função ou cargo. Após análise dos 
resultados, observou-se que, a ocorrência de maior 
significância foi absenteísmo por problemas de ordem 
psicológica (75 afastamentos), por convalescença de 
cirurgias (55 afastamentos), seguido de servidores que se 
afastam para acompanhar familiar com doença (44 
afastamentos). Portanto, há necessidade de relatório mais 
detalhado e completo dos dados fornecidos pelo SIASS, 
com estudo mais detalhado e aprofundado das principais 
causas de absenteísmo por doença no serviço público 
federal, em busca de medidas para melhorar a qualidade 
de vida e saúde dos servidores. Após analisar os dados, 
sugerimos: a necessidade de psicólogos clínicos nos 
campi para atendimentos dos servidores; cumprimento 
total das funções e objetivos pela qual o SIASS foi 
instituído. Palavras-chave: SIASS. Saúde. Servidor 
Público Federal. Absenteísmo. 
 
Abstract: This work was carried out with the main 
objective of trying to identify the reasons for the absences 
of federal public servants of UTFPR (Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná) for medical leave of 
reason, which forms submitted to expertise in SIASS Unit 
Curitiba. The UTFPR consists of thirteen campuses 
across the state of Paraná. This article was compiled 
from data provided by the SIASS (Subsystem Integrated 
Attention to the Server Health) Unit UFPR Curitiba-PR, 
and the survey was carried out from 06.01.2014 to 
01.06.2015, in order to analyze absenteeism profile of the 
UTFPR servers. Statistical analysis was carried out for 
comparing the departures data by disease, by ICD-10 
(International Classification of Diseases 10th. Review), 
by location or job sector, by age group and by function or 

position. After analyzing the results, it was observed that 
the occurrence of major significance was absenteeism 
due to psychological problems (75 clearances), for 
recovery of surgeries (55 clearances), followed by 
servers who leave to accompany familiar with disease 
(44 clearances). So there is need for more detailed report 
and complete the data provided by SIASS, with more 
detailed and thorough study of the main causes of 
sickness absenteeism in the federal public service, 
seeking measures to improve the quality of life and health 
of servers. After analyzing the data, we suggest: the need 
for clinical psychologists on campus for calls from 
servers; full compliance with the functions and 
objectives for which the SIASS was instituted. 
Keywords: SIASS. Health. Federal Public Server. 
Absenteeism.  
 
Introdução 
 

Absenteísmo se refere à ausência do trabalhador no 
local de trabalho, causando um efeito danoso ao 
processo de trabalho, a instituição fica prejudicada, pois 
não pode contar com a força total de trabalho. Nos 
últimos tempos, o processo de trabalho mudou muito, 
propiciando o aparecimento de doenças psicossomáticas 
que causam afastamento do trabalho, por várias razões: 
insatisfação no ambiente de trabalho, problemas de 
relacionamento entre colegas de trabalho, insatisfação 
salarial, problemas de natureza pessoa, entre outros. 
Segundo Affonso [1], o absenteísmo é um grande 
problema tanto nas organizações públicas ou privadas, 
sendo um fenômeno complexo e multicausal, incluindo 
fatores psicológicos, sociais, econômicos referentes ao 
ambiente de trabalho. As consequências das formas de 
violência psicológica e seus efeitos na saúde mental dos 
indivíduos são subjetivas e individuais, dependendo da 
história pessoal, das experiências anteriores e das 
habilidades de cada um para lidar com esse tipo de 
situação. Zambaldi [9], refere que atualmente há 
evidências dos transtornos psiquiátricos resultarem de 
fatores genéticos e ambientais, ou seja, é uma interação 
biológica com os fatores sociais. Esse artigo comenta 
que na literatura científica nacional tem se verificado 
que os transtornos psiquiátricos são a principal causa de 
absenteísmo entre servidores públicos. Desde dezembro 
de 2007 o Governo Federal estabeleceu compromisso de 
construir e implantar uma Política de Atenção à Saúde e 
Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal – 
PASS, apoiada por um sistema de informação em saúde 
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do servidor, e esse movimento culminou na criação do 
SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor. O SIASS - Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor Federal - instituído pelo Decreto nº 
6.833 – de 29/04/2009, tem por objetivo coordenar e 
integrar ações e programas nas áreas de assistência à 
saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e 
acompanhamento da saúde dos servidores da 
administração federal direta, autárquica e fundacional, de 
acordo com a política de atenção à saúde e segurança do 
trabalho do servidor público federal, estabelecida em Lei. 
Com a implantação do SIASS em 2009, obteve-se 
informações unificadas sobre a saúde dos servidores 
públicos, ao qual foi possível traçar um perfil 
epidemiológico das principais causas de adoecimento dos 
funcionários. A partir do ano de 2010 foi implantada a 
Unidade SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor) UFPR em Curitiba-PR, que atende os 
servidores técnico-administrativos e docentes da UFPR 
(Universidade Federal do Paraná), UTFPR 
(Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e IFPR 
(Instituto Federal do Paraná). A data de assinatura do 
acordo de cooperação técnica da UTFPR com o SIASS 
Curitiba foi no ano de 2011. São atribuições da Unidade 
SIASS UFPR Curitiba: prestar atendimento 
especializado em perícia de saúde na concessão de 
licenças para tratamento de saúde, isenção de imposto 
de renda, benefício de pensão, reversão de 
aposentadorias, aposentadorias por invalidez, avaliação 
de sequelas nos processos de acidentes em serviço, 
avaliação de capacidade laborativa e atendimento a 
outros órgãos públicos federais.  

 
Materiais e métodos 

A pesquisa foi realizada através de levantamento 
quantitativo dos dados fornecidos pelo SIASS 
(Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor 
Federal) Unidade UFPR Curitiba, no período de 
06/01/2014 a 06/01/2015, com a finalidade de analisar 
os motivos de absenteísmo dos servidores públicos 
federais da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná) de todo o Estado do Paraná. Através da 
compilação do banco de dados do SIASS, foram obtidos 
números de afastamentos do trabalho, por licença para 
tratamento de saúde do servidor (LTS) e licença por 
motivo de doença em pessoa da família. Foi realizado 
análise estatística com propósito de comparar os dados 
através das seguintes variáveis: número de afastamentos 
por doença através do CID-10 (Código Internacional de 
Doenças 10ª. revisão), por local ou setor de trabalho, 
por faixa etária e por função ou cargo. Os dados foram 
tabulados pelo número de servidores afastados por 
algum tipo de doença, por setor de trabalho, pela função 
exercida e por faixa etária. O número de afastamento 
significa a quantidade de afastamentos num dado período 
por motivo de doença, ou seja, o mesmo servidor pode 
ter sido afastado mais de uma vez pelo mesmo motivo. 
Após análise desses dados é possível tentar identificar o 
perfil de absenteísmo dos servidores da UTFPR. Os 
dados coletados durante o período de 06/01/2014 a 
06/01/2015, foram tabulados e analisados pelo número de 

servidores afastados e pelo número de afastamentos por 
motivo de doença (CID-10).  

 
Resultados 
 
Tabela 1: Tabela 1: Composição dos Recursos Humanos 
UTFPR - Total de Servidores em 2014.  
 Valores Quantitativos em 2014 
Campus  13 
Docentes Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico 

1.049 

Docentes - Ensino Superior 1.137 
Técnicos-Administrativos 1.026 
TOTAL DE SERVIDORES 3.212 
Fonte: UTFPR em Números 2014. 
 
Tabela 2: Composição dos Recursos Humanos UTFPR 
em 2014, Técnicos-Administrativos por Categoria.  

Técnicos-Administrativos Valores Quantitativos 
em 2014 

Assistente/Auxiliar em 
Administração 540 

Técnico/Auxiliar em Assuntos 
educacionais 36 

Bibliotecário 37 
Técnico/Auxiliar em 
Enfermagem 15 

Administrador 34 
Assistente social 24 
Pedagogo 32 
Telefonista 08 
Médico 10 
Psicólogo 21 
TOTAL 757 
Fonte: UTFPR em Números 2014. 
 
 

 
Gráfico 01 – Número de afastamentos de servidores da UTFPR 
por categoria funcional em 2014.  
Fonte: SIASS Unidade UFPR Curitiba-PR. 
 

 
Gráfico 02 – Número de servidores da UTFPR afastados por 
categoria funcional em 2014.  
Fonte: SIASS Unidade UFPR Curitiba-PR. 
 

111111



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

 
Gráfico 3: Percentual de servidores da UTFPR afastados por 
categoria funcional em 2014. 
Fonte: SIASS Unidade UFPR Curitiba-PR. 
 

 
Gráfico 4: Número de servidores da UTFPR afastados por local 
de trabalho em 2014. 
Fonte: SIASS Unidade UFPR Curitiba-PR. 
 

 
Gráfico 5: Número de absenteísmo por local de trabalho 
UTFPR 2014. 
Fonte: SIASS Unidade UFPR Curitiba-PR.  
 

 
Gráfico 6: Número de afastamentos por doença em ser-
vidores da UTFPR em 2014.  
Fonte: SIASS Unidade UFPR Curitiba-PR. 
 

Discussão 
 
A UTFPR conta atualmente com 3.212 servidores 

distribuídos pelos treze campus no Estado do Paraná, dos 
quais 2.186 são professores (ensino superior e básico) e 
1.026 técnico-administrativos. Os servidores de Curitiba 
realizam a perícia no SIASS Unidade UFPR. Todo servi-
dor que ficar afastado do trabalho por mais de cinco dias 
deverá passar pela perícia médica. Quando o funcionário 
é submetido à perícia médica, o médico perito lança no 
prontuário médico do SIASS através do CID-10, o mo-
tivo da perícia. Nessa pesquisa foi analisada os afasta-
mentos dos servidores por doença codificadas no CID-
10, no período de 06/01/2014 a 06/01/2015, que foram 
submetidos à perícia médica no SIASS Unidade UFPR 
Curitiba. O termo afastamento refere-se a todas as licen-
ças por motivos de saúde registradas no SIASS. Os seto-
res de saúde da UTFPR estão lotados os médicos, dentis-
tas e técnico/auxiliar de enfermagem. Constatou-se que 
houve um número significativo de absenteísmo da cate-
goria de enfermagem (53,33%) e médicos (30%). Pode-
se inferir que essas funções são de responsabilidade pela 
saúde do ser humano, o qual causa muito estresse. Tam-
bém verifica-se que nos treze campus da instituição há 
somente dez médicos e quinze técnico/auxiliar de enfer-
magem, ou seja, tem campus que não possui médico nem 
enfermagem. Há uma sobrecarga de trabalho para esses 
servidores, causando estresse e fadiga. 

Nos Gráficos 1, 2 e 3, o absenteísmo foi distribuído 
por categoria funcional. O objetivo desse levantamento é 
verificar se a função exercida pelo servidor poderia estar 
relacionada com o seu adoecimento. Os afastamentos de-
monstrados na coluna três, significam os números de 
afastamentos por algum tipo de doença, ou seja, o mesmo 
servidor pode ter sido afastado mais de uma vez pelo 
mesmo motivo. De um total de 271 servidores afastados 
por motivo de saúde, o maior número de servidores afas-
tados foi dos profissionais do magistério (159), porém, 
quando representado em porcentagem, ficou em 14,52%. 
Isso é porque os professores representam o maior número 
de servidores da instituição (2.186). Observa-se que em 
percentual, o maior número de afastamentos é represen-
tado pela categoria da enfermagem (53,33%), seguido de 
telefonistas (37,5%) e técnico/auxiliar em assuntos edu-
cacionais (36,11%). Nos Gráficos 4 e 5 os afastamentos 
são analisados por locais de trabalho que tiveram maiores 
problemas de absenteísmo. Optamos por relacionar dez 
setores de trabalho que tiveram números significativos de 
servidores afastados. Os setores que tiveram maior nú-
mero de absenteísmo foram a Biblioteca, NUAPE (Nú-
cleo de Acompanhamento Psicopedagógico Estudantil) e 
Departamento de Educação. Com esses dados tenta-se 
determinar qual o setor da instituição que está pode estar 
com problemas que causem o afastamento por doença 
dos servidores. No Gráficos 6, os afastamentos dos ser-
vidores são analisados por tipo de patologia codificadas 
através do CID-10 (Código Internacional de Doenças 10ª. 
Revisão). Do total de 239 servidores afastados, observa-
se que um dos maiores motivos de afastamento foi por 
recuperação após cirurgia, representados por 42 servido-
res. Nesses casos a convalescença faz parte da recupera-
ção pós-cirúrgica, sendo compreensível o afastamento do 

112112



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

trabalhador. Os transtornos de caráter emocional ou psi-
cológico são os motivos mais relevantes de absenteísmo 
em servidores da instituição, com um total de 75 afasta-
mentos por esse motivo e 47 servidores afastados por 
transtornos psicológicos (somados os transtornos depres-
sivos e ansiedade). Outro fator significante foi de servi-
dores que se afastaram para acompanhar um familiar do-
ente, foram 55 afastamentos e 29 servidores que se licen-
ciaram por esse motivo. 

Quanto aos afastamentos por tipo de patologias, ve-
rificou-se que do total de 239 servidores afastados, os 
transtornos de caráter emocional ou psicológico são os 
motivos mais relevantes de absenteísmo em servidores 
da instituição, com um total de 75 afastamentos por esse 
motivo e 47 servidores afastados por transtornos psico-
lógicos (somados os transtornos depressivos e ansie-
dade). Outro fator significante foi de servidores que se 
afastaram para acompanhar um familiar doente, foram 
55 afastamentos e 29 servidores que se licenciaram por 
esse motivo. De acordo com o estudo de Affonso [1], a 
maioria dos afastamentos em servidores públicos fede-
rais estão relacionados com patologias psiquiátricas, es-
tando em conformidade com esta pesquisa. No estudo re-
alizado por Santos e Matos [6] as doenças que tiveram 
maior incidência em servidores federais foram: transtor-
nos mentais e comportamentais e fatores que influen-
ciam o estado de saúde e o contato com os serviços de 
saúde. Segundo Garcia [4] a incidência dos distúrbios 
mentais e comportamentais é a segunda maior causa de 
adoecimento de servidores periciados na Unidade SIASS 
de Belém/PA no período de 01/07/2011 a 10/01/2013. 
As três maiores incidências de transtornos mentais são, 
os distúrbios afetivos, ansiosos e a reação ao estresse e 
transtornos de adaptação. As outras patologias que moti-
varam os afastamentos de servidores que estão listadas 
na Tabela 05, tais como, problemas da gestação, patolo-
gias respiratórias, neoplasias, foram menos representati-
vos, e essas patologias são consequentes a vários tipos 
de etiologias (genéticos, idiopáticos, entre outros). Ca-
valcante [3] refere que a Organização Mundial de Saúde 
demonstra aumento progressivo dos transtornos mentais 
e depressão e alerta que até 2020 esta patologia será a 
doença mais incapacitante para o trabalho, perdendo 
apenas para doenças cardiovasculares. 

Em relação aos afastamentos relacionados com os 
locais de trabalho, os setores que tiveram maior número 
de absenteísmo foram a Biblioteca, o NUAPE (Núcleo de 
Acompanhamento Psicopedagógico Estudantil) e o 
Departamento de Educação. Não foi fornecido o número 
de servidores lotados em cada setor da instituição, 
portanto não foi possível fazer o percentual de 
absenteísmo de servidores por local de trabalho. Com 
esses dados tenta-se determinar qual o setor da instituição 
que pode estar com problemas que causem o afastamento 
por doença dos servidores. 
 
Conclusão 
 

Verificou-se uma limitação dos dados estatísticos 
apresentados pelo SIASS Unidade UFPR, tais como: não 
foram fornecidos informações dos servidores por gênero, 
por faixa etária, distribuição dos servidores por campus 

e por local de trabalho. Também faltou a especificação 
de afastamentos de servidores por tipo de patologia. Por-
tanto, há necessidade de relatório mais detalhado e com-
pleto dos dados fornecidos pelo SIASS, com estudo mais 
detalhado e aprofundado dos principais motivos que le-
vam ao absenteísmo.  

Após analisar os dados, sugerimos: a necessidade de 
psicólogos clínicos nos campus para atendimentos dos 
servidores; cumprimento total das funções e objetivos 
pela qual o SIASS foi instituído. 
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Resumo: O objetivo do presente estudo foi verificar a 
funcionalidade do sistema neuromuscular em diferentes 
protocolos intermitentes de alta intensidade na corrida. 
Dez atletas amadores realizaram dois protocolos 
intermitentes (números máximos de esforços de 40 
segundos com 40 segundos de recuperação e números 
máximos de esforços de 30 segundos com 30 segundos 
de recuperação) á 110% da velocidade pico. Antecedendo 
e pós cinco e dez minutos de cada protocolo, análises da 
contração isométrica voluntária máxima (CIVM) com 
registros simultâneos da atividade eletromiográfica 
(RMS) das musculaturas do vasto lateral e medial e reto 
femoral, foram realizadas na perna direita de cada 
voluntário. Entre os momentos foi possível notar 
diferença significativa entre os momentos pré e pós cinco 
e dez em ambos protocolos (p<0.05). Assim, como o 
RMS das musculaturas investigadas (p<0.05). Por vez, 
não foram encontradas diferenças significativas entre os 
protocolos em nenhum desses índices (p>0.05). Em 
consideração final, o presente estudo demonstrou não 
haver diferença entre protocolos intermitentes de alta 
intensidade nos índices de funcionalidade do sistema 
neuromuscular, mesmo com tempos de exaustão distintos. 
Palavras-chave: Eletromiográfia, Força, Intervalado 
 
Abstract: The aim of this study was to verify the 
functionality of the neuromuscular system in different 
protocols intermittent high intensity in the running. Ten 
amateur athletes performed two intermittent protocols 
(40 seconds maximum number of efforts with 40 seconds 
of recovery and maximum numbers of 30 seconds to 30 
seconds efforts recovery) will 110% of peak speed. Prior 
and after five and ten minutes of each protocol, analysis 
of maximum voluntary isometric contraction (MVIC) 
with simultaneous recordings of electromyographic 
activity (RMS) of the musculature of the lateral and 
medial rectus femoris and large, were held in the right 
leg of each volunteer. Among the moments it was possible 
to note a significant difference between pre and post five 
ten in both protocols (p <0.05). Thus, as the RMS of the 
musculature investigated (p <0.05). For once, there were 
no significant differences between the protocols in any of 
these indexes (p> 0.05). In final consideration, this study 
showed no difference between high intensity intermittent 
protocols in the neuromuscular system functionality 
indices, even with different exhaust times. 
Keywords: Electromyography, Strength, Interval 
INTRODUÇÃO 
 O treinamento intermitente de alta intensidade (TIAI) 

é definido de forma didática, por séries repetidas curtas 
(≤ 60 segundos) de esforços em alta intensidade, 
alternada por períodos de recuperação envolvendo 
atividades passivas (sem esforço) ou ativas (com esforço 
leve) [1]. Relatos propõem que o TIAI deva ser utilizado, 
especialmente, em corredores de meio-fundo (800, 1.500 
e 3.000 metros) e fundo (5.000 até 10.000), 
principalmente, porque a última volta da prova dos 
10.000 metros é realizada em menos de um minuto, 
acima de 24 km.h-1 bem acima da velocidade onde o 
consumo máximo de oxigênio é atingido [2, 3]. Assim, 
parece viável que competidores e técnicos planejem e 
prescrevam dentro de um período de tempo, esse método 
de treinamento visando à melhora do desempenho. 
 Tendo em vista que o TIAI causa uma série de 
estresse no sistema muscular, o que inclui alterações 
associadas ao desempenho desenvolvido pelas tensões 
nos músculos locomotores, recrutamento de fibras 
musculares e alterações na capacidade de gerar força, 
expandir o conhecimento a cerca do protocolo, poderá 
elucidar a técnicos e atletas o comportamento da 
funcionalidade neuromuscular da sessão de treinamento 
[4]. Ademais, em uma perspectiva prática, treinadores de 
atletas de meio fundo e/ou fundo, em muitas vezes, 
procuram aumentar o estresse neuromuscular da sessão 
do TIAI a fim de treinar o atleta a resistir à fadiga na 
expectativa de melhorar a economia de corrida [5, 6], 
porém, muitas vezes, o conhecimento fiel desse estresse 
neuromuscular provocado pela sessão é nulo. 
 Nesta perspectiva, informações do sistema 
neuromuscular podem ser extraídas da atividade 
eletromiográfica. Do ponto de vista fisiológico, a 
eletromiografia compreende a somatória dos potencias de 
ação emanada pelas unidades motoras, detectados por 
elétrodos colocados sobre a pele que recobre o músculo. 
A informação extraída a partir do registro do sinal 
eletromiográfico é considerada como uma medida global 
da atividade da unidade motora [7, 8]. 
 Apesar dos fatos levantados, surpreendentemente, 
estudos intermitentes de alta intensidade de curta duração 
(≤ 60 segundos). Na literatura consultada, estudos com 
avaliações da funcionalidade do sistema neuromuscular, 
estão em grande volume envolvido com corrida de forma 
contínua com grandes distâncias [30.000 á 42.195 metros] 
[9-11], ou em curta distância [100, 200, 400 ou 5.000 
metros] [12, 13]. Assim, o objetivo do presente estudo foi 
verificar a funcionalidade do sistema neuromuscular em 
dois diferentes protocolos de treinamento intermitente de 
alta intensidade em corredores amadores. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 Sujeitos 
 A amostra foi composta por dez homens habituados a 
treinos e eventos de corrida de rua, sendo recrutados de 
forma intencional não-probalistica por conveniência, 
considerados saudáveis após exame clínico (PAR-Q). 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Uni-
versidade Federal de Uberlândia com o número 
974.358/2015.  
 

Delineamento do estudo 
 A primeira visita, os voluntários realizam um teste 
incremental até a exaustão em esteira para determinação 
da velocidade pico. Nas visitas subsequentes (dois e três), 
foram empregadas para analises neuromusculares dos 
dois TIAI investigadas no estudo. 

 
 Teste incremental  

 O protocolo foi realizado em uma esteira ergométrica 
motorizada (Movement modelo E-740 – Brasil), com car-
gas progressivas (velocidade) até a exaustão. 

Após três minutos de aquecimento a 6 km.h -1, o 
protocolo incremental teve inicio com velocidade inicial 
da esteira a 9 km-1 com incremento de 1 km-1 a cada dois 
minutos com 30 segundos de intervalo passivo entre os 
incrementos [14]. As condições da sala foram controladas 
em todas as avaliações (temperatura (22-24 ºC) e 
umidade (50-60%)). 

 
  Determinação da velocidade pico (V pico) 
A velocidade pico (V pico) do teste incremental foi 

calculada com base na velocidade referente ao último 
estágio completo. Ajustes foram aplicados segundo 
recomendações de Kuipers, Verstappen [15], onde:  

V pico = V completo + t/T * incremento da velocidade 
Em que, V completo é a velocidade (km) completo no 

último estágio; t é o tempo (segundos) sustentado durante 
o estágio incompleto; T é o tempo total (segundos) 
estabelecido para o estágio completo (120 segundos) e 
incremento da velocidade é a velocidade incrementada a 
cada estágio (1 km). 

 
  Protocolo intermitente de alta intensidade 
 Os voluntários foram indicados a não praticar 
nenhum exercício extenuante nas últimas 24 horas 
antecedendo aos testes, comparecerem no laboratório no 
mesmo horário da primeira visita (teste incremental), 
estar com vestimenta adequada e em condições 
alimentados e hidratados. Os testes foram realizados em 
duas semanas com intervalo de 72 a 96 horas entre eles. 
 Precedendo os testes intermitentes, em um período de 
cinco minutos a 65% da V pico alcançado no teste 
incremental, os voluntários realizaram um aquecimento 
contando ainda com duas séries de cinco segundos com 
30 segundos de intervalo entre os mesmos, á 100% da V 
pico. Realizado o aquecimento, após três minutos, o teste 
teve início.  
 Os protocolos intermitentes consistiam em realizar 
períodos de esforços alternados por períodos de 

recuperações passivas até a exaustão máxima. Para o 
protocolo de esforço 40:40, os sujeitos realizaram 
números máximos de esforços de 40 segundos com 40 
segundos de recuperação, sendo a relação de E:R de 1:1.  
Para o protocolo de esforço 30:30, os sujeitos realizaram 
números máximos de esforços de 30 segundos com 30 
segundos de recuperação, sendo a relação de E:R de 1:1. 

 
 Avaliações neuromusculares 
 Durante o período experimental, a Funcionalidade 
do Sistema Neuromuscular (FSN) (curva força-tempo 
isométrica (Cf-t) e atividade eletromiográfica (RMS)) 
foram avaliadas em diferentes momentos dos protocolos. 
 Em cada uma das condições experimentais 
(diferentes sessões dos protocolos) foi iniciada com dois 
registros da CIVM e atividade RMS simultaneamente, 
com intervalo de recuperação de 120 segundos entre os 
registros. Os maiores valores foram adotados para as 
comparações com os demais momentos. Duas novas 
CIVM foram realizadas nos minutos cinco e dez após o 
período experimental 
 
 Avaliação da curva força-tempo  

O esforço isométrico máximo, de extensão unilateral 
de joelho direito, foi avaliada por meio de uma cadeira 
extensora modelo Flexor-Extensor (Axcess Fitness). Foi 
acoplada a cadeira, por meio de um sistema de correntes 
um transdutor de força (modelo 5000 N, EMG System™, 
São José dos Campos, SP, Brasil). Previamente a 
avaliação, o transdutor de força foi calibrado seguindo 
recomendações do fabricante.  

 O participante foi posicionado sobre o assento do 
equipamento com o joelho flexionado a 90º, semelhante 
ao descrito por Billaut, Basset [16], com a posição aferida 
por um goniômetro manual (Carci, Brasil). Nos 
momentos de avaliação os voluntários foram instruídos a 
realizar suas CIVM “tão rápido quanto possível” por seis 
segundos, sem retirar o quadril do acento com as mãos 
posicionadas na região exata de apoio. A aquisição do 
sinal proveniente do transdutor de força foi realizada por 
meio de um eletromiógrafo (modelo MyosystemBr1 P80, 
DataHominis Tecnologia Ltda., Uberlândia, MG, Brasil). 
O início da produção de força muscular foi definido como 
o ponto na qual o valor de força muscular excedeu 7.5 N 
acima da linha de base [17]. A CIVM foi determinada 
como o mais alto valor registrado dentro da janela de um 
segundo.  
  
 Atividade eletromiográfica 

O registro do sinal da atividade eletromiográfica, 
foi realizado por meio de um eletromiógrafo 
(MyosystemBr1 P80, DataHominis Tecnologia Ltda., 
Uberlândia, MG, Brasil). Os sinais foram coletados 
usando o software do próprio eletromiógrafo 
(MyosystemBr1 (versão 3.5.6)) 
 Preparação da pele e posição dos eletrodos 

A preparação do voluntário consistiu em tricotomia e 
limpeza da pele com álcool 70%. Com o auxílio de fita 
adesiva microporosa, os eletrodos foram posicionados 
sobre os músculos vasto lateral (VL), reto femoral (RF) 
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e vasto medial (VM), precisamente na linha média do 
ventre muscular, com superfície de detecção 
perpendicular à direção das fibras musculares; o eletrodo 
de referência foi posicionado sobre a cabeça da ulna e 
untado com pasta gel eletrocondutora. A colocação dos 
eletrodos foi realizada considerando a especificidade 
biotípica de cada indivíduo e de acordo com as 
recomendações européias para eletromiografia de 
superfície (SENIAM) [18]. Manobras específicas de 
CIVM foram realizadas para garantir a exata localização 
dos músculos, a fim de facilitar a colocação do eletrodo.  

 
  Captação do sinal, marcação e recolocação dos 
eletrodos 

A atividade eletromiográfica foi captada por meio de 
eletrodos de superfície ativo diferenciais simples 
(DataHomis Tecnologia Ltda., Uberlândia, MG, Brasil), 
composto por duas barras retangulares paralelas de prata 
(10 mm de comprimento x 1 mm de largura) e 
distanciadas 10 mm entre si, ajustados com ganho de 20 
vezes para cada canal dos eletrodos, com taxa de 
amostragem de 4000 Hz por canal. O posicionamento de 
cada eletrodo foi cuidadosamente marcado com caneta 
esferográfica (Faber-Castell, Ponta Porosa, Soft Point) 
sobre a pele na tentativa de assegurar a recolocação dos 
eletrodos nos mesmos locais para os diferentes 
momentos (antes e depois) e dias de avaliações. Ainda 
para assegurar o recolocamento dos eletrodos no mesmo 
local em diferentes dias, supondo que a tinta da caneta 
esferográfica apagasse, mapas locais da perna avaliada 
foram devidamente registrados em transparência (papel 
acetato), técnica considerada como a melhor para registro 
em diferentes dias de avaliações [19].  

 
 Root mean square (RMS) 

O sinal eletromiográfico bruto referente a um 
segundo (1 segundo), o mesmo utilizado para definir a 
CIVM, foi filtrado com um filtro Butterworth de segunda 
ordem e frequência de 20 Hz. Assim, por meio da raiz 
quadrática da média, o valor de Root Mean Square 
(RMS) foi obtido. 
  
 Análise estatística 
 Todas as variáveis estão apresentadas como média 
± erro padrão da média. Para verificar a normalidade dos 
dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para 
comparações entre os protocolos foi empregado o teste t 
pareado. Nos diferentes momentos foi empregado o teste 
de variância (ANOVA) com medidas repetidas com teste 
de post-hoc de Turkey quando encontrado interação entre 
alguma variável. Em todo processamento foi adotado 
nível de significância de 5%. Todos os procedimentos 
estatísticos foram realizados no pacote computadorizado 
GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA versão 6.0 
 

RESULTADOS 
Os voluntários tinham idade, estatura, massa 

corporal índice de massa corporal, gordura corporal, 
quantidade de treinos semanais e experiência de 25,45 ± 
1,25 anos, 174 ± 0,03 cm, 64,91 ± 2,48 kg, 21,47 ± 0,46 

kg/m2, 7,09 ± 0,62 %, 6 ± 0,42 dias e 7 ± 1,36 anos, 
respectivamente. 
 O tempo em exercício para o protolocos foram 
significativamente diferentes (40:40 [1082.8 ± 59.78 
segundos] e 30:30 [1445.8 ± 85.42 segundos] p = 0.01).   
 

CIVM em diferentes momentos e protocolos. 
 Valores de CIVM estão apresentados na figura 1. Os 
dados foram normalizados referentes ao pré, considerado 
como 100%, as reduções dos momentos posteriores (5 e 
10 minutos) foram expressos em valores percentuais 
referidos a ele. Nos painéis A e B estão apresentadas as 
reduções da CIVM dos protocolos 40:40 e 30:30 
respectivamente nos diferentes momentos. Em todos os 
protocolos houve reduções significativas dos momentos 
pós 5 e 10 minutos referentes ao pré. O teste t pareado 
não apontou diferença entre as diferenças percentuais nos 
momentos pós 5 e 10 minutos (p > 0.05) 

Resposta da CIVM avaliadas em momentos pré, pós 5 e pós 10 
minutos dos TIAI. * = Diferença significativa dos momentos 
pós 5 e pós 10 minutos (p < 0.05). 
 

Na tabela 2 estão expressos os valores de RMS 
entre os momentos. Com exceção do músculo VM no 
protocolo 30:30, todos os outros comportaram-se da 
mesma forma, com reduções entre o momento pré e os 
momentos posteriores. Assim, como os índices de força, 
os protocolos não apresentaram diferença estatística entre 
os protocolos (p > 0.05) 
 
Tabela 1 – Informações eletromiográfica 

40:40 
Pré Pós 5’ Pós 10’ 

RMS_VL (%) 100 * 74,77 ± 6,27 Δ 69,66 ± 6,39 
RMS_RF (%) 100 * 75,95 ± 6,65 74,09 ± 6,61 
RMS_VM (%) 100 * 62,44 ± 8,18 59,02 ± 6,03 

30:30 
  Pré Pós 5’ Pós 10’ 

RMS_VL (%) 100 * 71,03 ± 8,00 63,58 ± 7,47  
RMS_RF (%) 100 * 75,31 ± 6,57 65,65 ± 6,96 
RMS_VM (%) 100 Δ  81,61 ± 9,57 68,90 ± 5,93 

* = Diferença significativa dos momentos pós (p < 0.05). 
Δ = Diferença significativa do momento pós 10’ (p < 
0.05). 

DISCUSSÃO 
Os principais resultados encontrados no estudo são 

que mesmo que os protocolos sejam diferidos do volume 
de esforço: recuperação, e tempo de exercício a FSN 
comportam-se de forma análoga.  

Esses achados remetem a válidas informações ao que 
concerne a prescrição do treinamento de atletas. Quando 

30:30
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treinadores ou atletas almejarem o estresse 
neuromuscular, qualquer um dos protocolos 
mencionados nesse estudo estará de acordo ou atenderá 
ao esperado.  

Outro ponto relevante e que o protocolo 40:40 causa 
maiores estresse neuromuscular (queda da CIVM) em 
menor tempo de exercício o que pode ser uma estratégia 
valida para otimizar o treinamento do atleta [20]. 

Em virtude dos fatos mencionados, as reduções de 
força e sinais eletromiográficos estão atreladas a fatores 
como ‘distúrbio’ na transmissão neuromuscular entre o 
sistema nervoso central e a membrana muscular (fatores 
centrais), além de fatores metabólicos como acumulação 
de íons hidrogênio (H+) e fosfato inorgânico (Pi) ao qual 
limitam a liberação de íons cálcio (Ca+2) diminuindo o 
número de pontes cruzadas (fatores periféricos) 
acarretando em queda no recrutamento de unidades 
motoras e diminuição da frequência de disparo dos 
motoneurônios [21, 22]. 
 
  

CONCLUSÃO 
O presente estudo demonstrou não haver diferença 

entre protocolos intermitentes de alta intensidade nos 
índices de funcionalidade do sistema neuromuscular. 

 
Referências 
 

1. Seiler, s. And k.j. Hetlelid, the impact of rest duration 
on work intensity and rpe during interval training. 
Med sci sports exerc, 2005. 37(9): p. 1601-7. 

2. Billat, l.v., interval training for performance: a 
scientific and empirical practice. Special 
recommendations for middle- and long-distance 
running. Part i: aerobic interval training. Sports med, 
2001. 31(1): p. 13-31. 

3. Thiel, c., et al., pacing in olympic track races: 
competitive tactics versus best performance strategy. 
J sports sci, 2012. 30(11): p. 1107-15. 

4. Buchheit, m. And p.b. Laursen, high-intensity 
interval training, solutions to the programming puzzle. 
Part ii: anaerobic energy, neuromuscular load and 
practical applications. Sports med, 2013. 43(10): p. 
927-54. 

5. Bonacci, j., et al., neuromuscular adaptations to 
training, injury and passive interventions. Sports 
medicine, 2012. 39(11): p. 903-921. 

6. Barnes, k.r. And a.e. Kilding, strategies to improve 
running economy. Sports med, 2015. 45(1): p. 37-56. 

7. Farina, d., r. Merletti, and r.m. Enoka, the extraction 
of neural strategies from the surface emg. J appl 
physiol (1985), 2004. 96(4): p. 1486-95. 

8. Konrad, p., the abc of emg. A practical introduction 
to kinesiological electromyography, 2005. 1. 

9. Nicol, c., p.v. Komi, and p. Marconnet, fatigue effects 
of marathon running on neuromuscular performance. 
Scandinavian journal of medicine & science in sports, 
1991. 1(1): p. 18-24. 

10. Petersen, k., et al., muscle mechanical characteristics 
in fatigue and recovery from a marathon race in 

highly trained runners. Eur j appl physiol, 2007. 
101(3): p. 385-96. 

11. Millet, g.y., et al., mechanisms contributing to knee 
extensor strength loss after prolonged running 
exercise. J appl physiol (1985), 2003. 94(1): p. 193-8. 

12. Nummela, a.t., et al., fatigue during a 5-km running 
time trial. Int j sports med, 2008. 29(9): p. 738-45. 

13. Tomazin, k., et al., fatigue after short (100-m), 
medium (200-m) and long (400-m) treadmill sprints. 
Eur j appl physiol, 2012. 112(3): p. 1027-36. 

14. Midgley, a.w., l.r. Mcnaughton, and s. Carroll, time 
at vo2max during intermittent treadmill running: 
test protocol dependent or methodological artefact? 
Int j sports med, 2007. 28(11): p. 934-9. 

15. Kuipers, h., et al., variability of aerobic 
performance in the laboratory and its physiologic 
correlates. Int j sports med, 1985. 6(4): p. 197-201. 

16. Billaut, f., et al., effect of high-intensity intermittent 
cycling sprints on neuromuscular activity. Int j 
sports med, 2006. 27(1): p. 25-30. 

17. Aagaard, p., et al., increased rate of force 
development and neural drive of human skeletal 
muscle following resistance training. J appl physiol 
(1985), 2002. 93(4): p. 1318-26. 

18. Hermens, h.j., et al., development of 
recommendations for semg sensors and sensor 
placement procedures. J electromyogr kinesiol, 
2000. 10(5): p. 361-74. 

19. Correa, c.s. And r.s. Pinto, utilização de diferentes 
técnicas para o controle do posicionamento dos 
eletrodos de superfície na coleta do sinal 
eletromiográfico. Acta brasileira do movimento 
humano-bmh, 2012. 2(2): p. 5-13. 

20. Gibala, m.j., et al., short-term sprint interval versus 
traditional endurance training: similar initial 
adaptations in human skeletal muscle and exercise 
performance. J physiol, 2006. 575(pt 3): p. 901-11. 

21. Lattier, g., et al., fatigue and recovery after high-
intensity exercise part i: neuromuscular fatigue. Int 
j sports med, 2004. 25(6): p. 450-6. 

22. Allen, d.g., j. Lannergren, and h. Westerblad, 
muscle cell function during prolonged activity: 
cellular mechanisms of fatigue. Exp physiol, 1995. 
80(4): p. 497-527. 

 
 

117117



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

ANÁLISE DE PROCESSOS GERENCIAIS NO SETOR DE RAIOS X EM 
UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DO PARANÁ 

 
A. C. BARCELLOS*, F. S. BARROS* e D. S. SOBOLL* 

 
*Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

e-mail: atalaha@hotmail.com 
 

 
Resumo: Todas as instituições de saúde do Brasil, públi-
cas ou privadas, são regulamentadas por leis, portarias e 
resoluções federais, estaduais e municipais. As Unidades 
de Pronto Atendimento 24 Horas (UPAs), integrantes do 
Sistema Único de Saúde e regidas pelo governo, devem 
ser fiscalizadas quanto ao cumprimento dessas normati-
vas visando a proteção e segurança dos pacientes e fun-
cionários. É fundamental, segundo o Conselho Federal de 
Medicina, que o prontuário (dados de atendimento) seja 
armazenado corretamente e liberado a terceiros apenas 
mediante o consentimento do paciente. A ausência de ar-
quivamento das informações, principalmente radiogra-
fias, podem ocasionar repetições dos exames e, conse-
quentemente, maior detrimento aos pacientes. O funcio-
namento preciso dos aparelhos, as condições adequadas 
das estruturas e o treinamento dos funcionários também 
garantem maior qualidade de atendimento e proteção a 
todos os envolvidos. Analisando a existência de inconfor-
midades no setor radiológico de uma UPA em funciona-
mento há dois anos, em um município do Paraná, de 
acordo com a legislação predeterminada, foram identifi-
cadas as seguintes falhas: uma câmara escura sem ilumi-
nação, vedação adequada e sistema de exaustão funcional 
(exigidos pela Portaria 453/98); um equipamento de raios 
x nunca verificado quanto ao seu desempenho; inexistên-
cia de um programa de treinamento para os funcionários; 
arquivamento impróprio de radiografias dos pacientes 
com sequencial descarte; livro de registros manual sem 
confirmação de veracidade das informações. Os proble-
mas encontrados no setor geram questionamentos sobre 
as vistorias realizadas desde a inauguração em 2014 e das 
habilidades de gestão do órgão responsável pela unidade. 
Palavras-chave: Unidade de Pronto Atendimento 24 ho-
ras, Setor de Radiologia, Gestão do Setor de Radiologia, 
Fiscalização do Setor de Radiologia. 
 
Abstract: All brazilian health institutions, public or pri-
vate, are regulated by laws, ordinances and federal, state 
and municipal resolutions. The Unidades de Pronto 
Atendimento 24 Horas (UPAs), members of the Sistema 
Único de Saúde (SUS) and regulated by the government, 
should be monitored for compliance of these regulations 
aimed at the protection and safety of patients and staff. It 
is essential, according to the Conselho Federal de Me-
dicina, that the medical record (treatment data) must be 
properly stored and released to third parties only with the 
consent of the patient. The absence of archiving of infor-
mation, especially X-rays, can cause repetition of the 
tests and consequently greater detriment to patients. The 

precise operation of the equipment, the proper conditions 
of the structures and the training of employees also en-
sure higher quality of care and protection for all involved. 
Analyzing the existence of non-conformities in the radio-
logical department of an UPA in operation for two years 
in a city of Paraná, according to predetermined rules, the 
following shortcomings were identified: a darkroom 
without lighting, proper sealing and functional exhaust 
system (required by Portaria 453/98); an X-ray equip-
ment never checked for its performance; lack of a train-
ing program for employees; improper filing of radio-
graphs of patients with sequential discard; book of man-
ual records without confirmation of truthfulness about 
the information. The problems encountered in the sector 
generate questions about the inspections conducted since 
its opening in 2014 and about the management skills of 
the agency responsible for the unit. 
Keywords: Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas, 
Radiology Department, Radiology Sector Management, 
Supervision of the Radiology Department. 
 
Introdução 

 
Qualquer estabelecimento de saúde é regido por leis 

federais, normativas e portarias. Existem legislações e 
normas para a estrutura, equipamentos, insumos, medica-
mentos e até mesmo o formato da prestação de serviço, 
incluindo a necessidade de qualificação dos profissionais 
e a otimização do atendimento. Todas essas diretrizes 
protegem o direito do paciente a universalidade, integra-
lidade e equidade no atendimento à saúde, como ditam os 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), além de 
garantir a segurança (tanto física quanto moral) dos pro-
fissionais [1]. As resoluções do Conselho Federal de Me-
dicina abordam as ações permitidas por ambos os lados 
(pacientes e profissionais da saúde) e o não comprimento 
dos incisos pode gerar processos trabalhistas e criminais.  

Gerir todos os processos que envolvem ambientes tão 
complexos como hospitais e Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) requer uma equipe multidisciplinar e com-
petente.  Stephen L. Grimes, em seu artigo “The Future 
of Clinical Engineering: The Challenge of Change”, rela-
ciona o crescimento da engenharia clínica com a exposi-
ção de um número relevante de pacientes eletrocutados 
em procedimentos médicos e, do uso de equipamentos 
inseguros e perigosos, em relatórios de organizações de 
saúde norte americanas nos anos 70 [2]. Administrar cor-
retamente a aquisição, instalação, fiscalização, manuten-
ção e descarte de equipamentos se tornou fundamental 
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para garantir a segurança dos pacientes e funcionários, 
além de consequentemente reduzir custos, dos estabele-
cimentos assistenciais de saúde (EAS). 

As Unidades de Pronto Atendimento 24h são institui-
ções públicas integrantes do SUS, entretanto, a dificul-
dade no repasse de verba suficiente para administrar com 
eficiência todos os setores não pode isentar a Secretaria 
Municipal de Saúde da responsabilidade, determinada 
pelas legislações, sobre falhas de gestão, estruturas defi-
cientes, uso de aparelhos defeituosos e/ou descalibrados, 
falta de treinamento e condutas profissionais antiéticas. 
Existe uma grande necessidade de incorporar hábitos or-
ganizacionais de prevenção e correção efetiva dos pro-
blemas nas unidades de saúde, inclusive nos setores radi-
ológicos, constituídos por equipamentos complexos e ca-
ros, e com atribuições essenciais ao diagnóstico dos pa-
cientes. 
 
Materiais e Métodos 
 

Com o intuito de verificar as inconformidades no se-
tor de radiologia de uma Unidade de Pronto Atendimento 
24 Horas, em um município do Estado do Paraná, foram 
selecionadas leis e normativas referentes ao armazena-
mento de informação de pacientes (resoluções CFM n° 
1.638/2002 [3], CFM nº 1.605/2000 [4] e CFM nº 
1.821/2007 [5]), e aos procedimentos de manutenção e 
fiscalização principalmente de equipamentos (Portaria 
n °453/98 [6]). 

Após análise das especificações encontradas em revi-
são bibliográfica, por método observacional, foram feitos 
registros documentais e fotográficos da sala de radiogra-
fias e câmara escura da UPA. Os resultados fornecem a 
comparação entre o grau de conformidade exigido por re-
gulamentações nacionais e o encontrado no setor avali-
ado. 
 
Resultados 

 
Considerando a importância das informações geradas 

no atendimento aos pacientes, o Conselho Federal de Me-
dicina fornece especificações acerca do armazenamento 
desses dados. Conforme a resolução CFM n° 1.638/2002 
todas as informações de atendimento prestado ao paci-
ente são responsabilidade não só dos médicos e demais 
profissionais envolvidos diretamente, mas também das 
chefias e direção técnica da unidade [3]. Segundo o art. 
5º, o prontuário, reunião de dados do indivíduo, deve 
conter sua identificação, anamnese, exames físicos, exa-
mes complementares (como por exemplo: exame de san-
gue, ultrassonografia, eletrocardiograma, entre outros) 
com os respectivos laudos, hipóteses de diagnóstico, a 
definição final do diagnóstico e o tratamento sugerido. O 
paciente (e o Conselho Federal/Regional de Medicina), 
ou seu representante legal, pode requisitar o prontuário a 
qualquer momento, mas como referido no art. 1º da reso-
lução CFM nº 1.605/2000, sem seu consentimento os da-
dos não podem ser revelados a terceiros [4].    

Considerando o desenvolvimento dos sistemas de in-
formações digitais, o conselho autorizou a digitalização 

dos prontuários, entretanto, em função do art. 7º da reso-
lução CFM nº 1.821/2007 a obrigação de armazenamento 
destes dados, pela instituição, se tornou de caráter perma-
nente [5]. Já pelo art. 8º, para os prontuários que não fo-
ram arquivados eletronicamente, a guarda foi estabele-
cida em no mínimo 20 anos, a partir do último registro. 

As imagens de radiodiagnóstico, para pacientes inter-
nados, são parte integrante do prontuário, já que se encai-
xam na categoria de exames complementares, e junta-
mente com as outras informações, são propriedade física 
da instituição, a quem cabe o dever de armazenamento 
para que uma cópia autêntica dos dados possa ser entre-
gue ao paciente caso solicitado, como consta na resolu-
ção CFM nº 1.821/2007.  

Em relação aos equipamentos e a funcionalidade do 
setor de radiodiagnóstico, a Portaria n °453/98 do Minis-
tério da Saúde regulamenta os setores de radiodiagnós-
tico médico e odontológico em relação a proteção dos pa-
cientes e profissionais perante as especificações da reali-
zação de exames, as condições físicas do ambiente, as 
condições funcionais do equipamentos e as competências 
exigidas dos trabalhadores envolvidos com as técnicas 
radiológicas [6]. Um dos princípios básicos e primordiais 
do uso da radiação ionizante para a imaginologia é a Jus-
tificação, ou seja, todo exame requisitado pelo médico 
deve produzir um benefício maior do que o detrimento, 
já que a radiação ocasiona efeitos biológicos. Qualquer 
problema no sistema de arquivamento de imagens ou na 
funcionalidade dos equipamentos pode fazer com que o 
médico solicite novas radiografias e/ou com que o téc-
nico ache necessário a repetição, gerando maior dose de 
radiação, ou seja, detrimento para o paciente.  

Para que a radiação entregue ao paciente durante o 
procedimento corresponda com os parâmetros seleciona-
dos pelo operador, se faz necessário treinamento da 
equipe técnica e controle de qualidade dos aparelhos. O 
item 3.38 indica a obrigatoriedade na implementação de 
um programa de treinamento anual contemplando os pro-
cedimentos de operação dos dispositivos, uso de equipa-
mentos de proteção e monitoração individual e procedi-
mentos para otimização das exposições médicas. Os itens 
4.44 e 4.45 da Portaria n° 453 estabelecem que os equi-
pamentos devem ser mantidos em condições adequadas 
de funcionamento e verificados frequentemente quanto 
ao seu desempenho. A classificação de testes subdivide-
se em semanalmente, como a sensitometria do sistema de 
processamento de filmes, semestralmente, como a exati-
dão no sistema de colimação e, anualmente, como a exa-
tidão do indicador de tensão do tubo de raio x (kVp).  

A devida vedação do ambiente de processamento de 
imagens convencionais, o correto armazenamento dos 
filmes radiográficos que serão utilizados, um sistema de 
exaustão funcional e uma iluminação adequada na câ-
mara escura (item 4.9 da portaria) também influenciam 
na qualidade da radiografia. Os artefatos produzidos por 
más condições ambientais e de revelação dos filmes po-
dem induzir novas realizações de imagens ou falsos diag-
nósticos.   
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O setor de radiologia da Unidade de Pronto Atendi-
mento, de um município do Estado do Paraná, é constitu-
ído por um equipamento de radiografia convencional da 
marca Phillips. Tanto o equipamento quanto a própria 
unidade estão em funcionamento desde 2014, mas até o 
presente momento não existiram programas de treina-
mento para orientar os funcionários sobre o funciona-
mento dos aparelhos ou até mesmo sobre otimização dos 
exames. A processadora de filmes foi transferida de outra 
instituição para a unidade, contabilizando muitos anos de 
uso. Embora exista uma empresa especializada em ma-
nutenção corretiva dos dispositivos, apenas a reveladora 
de radiografias é verificada periodicamente, em função 
da quebra frequente de peças ou ainda da liberação de 
filmes úmidos e cheios de sujeira. Em função da inexis-
tência de análises acerca do desempenho do equipamento 
de raio x, não se sabe se os parâmetros selecionados pelo 
técnico, no painel de controle, estão em conformidade 
com a emissão de radiação desejada. Em situações como 
esta, o operador pode precisar aumentar a incidência de 
raios, e consequentemente a dose no paciente, para com-
pensar falhas técnicas.  

Além dos artefatos que são produzidos na revelação 
das películas pela própria processadora, a câmara escura 
não conta com vedação apropriada, iluminação especí-
fica e funcionamento de exaustor. Por este motivo, os 
funcionários precisam realizar a função totalmente no es-
curo e em um ambiente impregnado de vapores químicos. 
Os filmes armazenados no local também acabam sendo 
prejudicados pois a umidade é lesiva para seus compo-
nentes. A Figura 1 mostra a vedação improvisada na câ-
mara escura.  
 

 
 

Figura 1: Vedação da porta na parte interna da câmara es-
cura. 
 

As radiografias produzidas no setor são entregues aos 
pacientes para que retornem ao médico que requisitou o 
exame e, obtenham o diagnóstico. Legalmente, essas 
imagens fazem parte do prontuário mas, não são devolvi-
das aos pacientes, nem digitalizadas (impossibilidade dos 
aparelhos) e nem arquivadas adequadamente. As imagens 
são colocados em duas gaveta, juntamente com outros fil-
mes descartados, dificultando a localização se necessária. 
Quando as gavetas ficam superlotadas, os exames são 

descartados (uma empresa de rejeitos radioativos faz a 
coleta). A Figura 2 apresenta a gaveta de armazenamento 
dos exames. 
 

 
 

Figura 2: Armazenamento das radiografias de pacientes 
já analisadas pelos médicos e demais películas descarta-
das. 

 
Discussão 

 
Estabelecimentos assistências de saúde são regidos 

por legislações e normativas, sejam estes públicos ou par-
ticulares. Não existe exceções para o não cumprimento 
dos deveres por uma instituição gerida pelas verbas pú-
blicas. A unidade de pronto atendimento de um município 
do Paraná contém falhas significativas, gerando questio-
namentos sobre as fiscalizações e vistorias que ocorreram 
desde sua inauguração até o presente momento.  

Os problemas encontrados no setor de radiologia da 
UPA caracterizam inconsistência de gestão e um certo 
descaso com os funcionários e pacientes. O arquivamento 
incoerente, e de curto prazo, das radiografias poderiam 
gerar processos judiciais além de acréscimo de dose de 
radiação em repetição de exames desnecessária. Muitos 
pacientes retornam em menos de uma semana com as 
mesmas queixas e, a ausência de imagens anteriores gera 
novas requisições radiológicas.  

A ausência de treinamento e análises de conformidade 
dos equipamentos do setor de raios x também contribuem 
com o acréscimo de dose de radiação, e ainda podem re-
duzir a qualidade das imagens. 

O livro de registros que documenta, de forma manual, 
os exames realizados, poderia conter dados errôneos que 
passariam despercebidos, em função da falta de verifica-
ção da veracidade das informações. Ou seja, sem um con-
trole das repetições, o gasto excessivo de filmes (no uso 
e na compra) e o aumento de irradiações no paciente se 
torna uma possibilidade. 

Todos esses fatores em discordância com as leis pre-
determinadas acarretam maior detrimento aos pacientes e 
menor proteção aos funcionários. 
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Resumo: A resposta da frequência cardíaca é 
considerada o melhor parâmetro para monitorar a 
intensidade do trabalho do coração, tornando-se 
ferramenta indispensável na prescrição individualizada 
do exercício físico e para a clínica, com intuito de 
elucidar as causas e os riscos de morbimortalidade 
desencadeados por sua oscilação caracterizada por 
arritmias fatais. O teste de exercício máximo ou teste 
ergométrico é utilizado para avaliar possíveis alterações 
cardiovasculares e identificar vários marcadores 
metabólicos. Este teste associado a um ergoespirômetro 
permite coletar e analisar os gases inspirados e 
expirados e obter importantes marcadores metabólicos 
como o limiar anaeróbio e o ponto de compensação 
ventilatória. Estes limiares podem ser 
identificadostambém por meio da análise da resposta da 
frequência cardíaca durante o exercício físico, tornando-
se um método mais prático e menos dispendioso 
comparativamente a ergoespirometria. Este trabalho 
apresenta como objetivos identificar mudanças na curva 
de resposta da frequência cardíaca de adultos, durante 
teste cardiopulmonar e identificar o limiar anaeróbio e o 
ponto de compensação ventilatória, empregando 
ferramenta estatística. Os dados para análise foram 
obtidos por meio da aplicação do teste cardiopulmonar, 
realizado em dois homens, na faixa etária entre 40 e 60 
anos. Primeiramente estes voluntários foram submetidos 
a uma avaliação e anamnese, para estimar a função 
cognitiva, risco para queda, capacidade física e 
funcional, os níveis de atividade física e grau de 
dependência. Os dados resultantes da aplicação dos 
testesserão compilados e analisados utilizando 
modelagem estatística, para a verificação de curva de 
frequência cardíaca em adultos durante teste 
cardiopulmonar. 
Palavras-chave: Exercício Físico, Frequência Cardíaca, 
Limiar Anaeróbio, Teste de esforço. 
 
Abstract:The heart rate response is considered the best 
parameter to monitor the intensity of work of heart, 
becoming indispensable tool in individualized 
prescription of physical exercise and the clinic, in order 
to elucidate the causes and risks of morbidity and 
mortality triggered by its oscillation characterized in 
fatal arrhythmias. The maximal exercise test or 
treadmill test is used to evaluate cardiovascular 

abnormalities and identify various metabolic markers. 
This test associated with aergospirometer lets you 
collect and analyze the inspired and expired gases and 
obtain important metabolic markers such as anaerobic 
threshold and the respiratory compensation point. These 
thresholds may also be identified through the analysis of 
heart rate response during exercise, making it a more 
practical and less expensive method compared to 
spirometry. This work has the objective to identify 
changes in the response curve of heart rate in adults 
during cardiopulmonary exercise testing and identify 
the anaerobic threshold and the respiratory 
compensation point, using statistical tool. The data for 
analysis were obtained through the application of 
cardiopulmonary exercise testing, carried out in two 
men, aged between 40 and 60 years. First these 
volunteers were submitted to an evaluation and history 
to estimate the cognitive function, risk to fall, physical 
and functional capacity, physical activity levels and 
degree of dependency. Data from tests of the application 
will be compiled and analyzed using statistical 
modeling for checking heart rate curve in adults during 
cardiopulmonary exercise testing. 
Keywords: Physical Exercise, Heart Rate, Anaerobic 
Threshold, Stress Test. 
 
Introdução 
 

As necessidades corporais são reguladas pelos 
neurônios do centro vasomotor, adaptados por atividade 
dos neurônios do simpático, assim, se a pressão arterial 
aumenta, receptores específicos (barorreceptores) 
enviam sinais ao centro cardiorregulador e ao vasomotor. 
A pressão nas artérias depende de parâmetros físicos, 
distensibilidade, resistência ao fluxo por parte dos vasos, 
viscosidade do sangue e ejeção da frequência cardíaca, e 
cada uma destas variáveis serão diretamente 
influenciadas pelo sistema nervoso autônomo (SNA) [1]. 

A frequência cardíaca (FC) é caracterizada pelo 
número de vezes que o coração contrai e relaxa, ou seja, 
os batimentos por minuto. Reconhecidamente é o 
melhor parâmetro de monitoramento da atividade física, 
para determinar o limiar anaeróbio [2]. A FC é uma 
informação importante sobre o estado de saúde de uma 
pessoa e um excelente indicador sobre o nível de 
intensidade de trabalho do coração, principalmente para 
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avaliar diferentes variáveis fisiológicas. O músculo 
cardíaco responde às necessidades de oxigênio e fluxo 
sanguíneo do organismo, em diferentes momentos [3]. 

Ao iniciar o exercício físico a FC aumenta de acordo 
a intensidade do exercício e a capacidade física atual do 
indivíduo. Há correlação direta entre a frequência 
cardíaca máxima (FCmáx) e o consumo máximo de 
oxigênio ( �̇�𝑉𝑂𝑂2𝑚𝑚á𝑥𝑥. ) durante o exercício, tanto para a 
população em geral, quanto para esportista [3]. Muitos 
fatores afetam a FC durante o exercício, sendo os 
principais: temperatura, umidade, horário, posição, 
ingestão de alimentos e uso de 
medicamentos.Aplicando-se modelos estatísticos tanto 
aos dados da produção de dióxido de carbono (�̇�𝑉𝐶𝐶𝑂𝑂2), 
quanto aos dados da FC, é possível configurar 
importantes estratégias de avaliação e capacidade 
funcional. 

Quando se pedala ou anda a pé o corpo promove 
movimentos complexos e afetam todos os sistemas do 
organismo. Enquanto se faz exercício várias vezes 
semanalmente o corpo adapta-se, fazendo de forma mais 
eficiente. Durante a prática de exercício o coração pode 
atingir 150 batimentos por minuto (bpm) ou mais, 
duplicando o valor habitual em repouso, para a maioria 
das pessoas situa-se em torno de 60 a 80 bpm. Este 
aumento permite ao coração bombear até 20 litros de 
sangue por minuto, quadruplicando o habitual em 
repouso [4].  

Omecanismo que gera energia durante o exercício 
físico provém da complexa e sofisticada integração 
entre os sistemas cardiovascular, respiratório e muscular 
[5]. O limiar de anaerobiose ou limiar anaeróbio (LAn) 
é considerado um importante marcador metabólico e é 
um índice para mensurar o desempenho aeróbio durante 
o exercício físico. Em teste cardiopulmonar (TCP) é 
possível analisar as respostas ventilatórias e metabólicas 
sendo refletidas, mesmo com atraso, na respiração 
celular dos músculos periféricos. Existem vários fatores 
de risco cardiovascular e utilizar a FC como valiosa 
ferramenta possibilita ampliar perspectivas para a 
aplicação clínica. Diversos estudos apresentam a 
modificação da FC durante exercício físico e a alteração 
do balanço simpático-vagal cardíaco [1]. 

A prática da atividade física regular e sistematizada 
influencia no desempenho funcional, preservando a 
independência e autonomia das pessoas. As tecnologias 
em saúde incluem os equipamentos, medicamentos, 
procedimentos e sistemas organizacionais e de suporte, 
com intuito de promover os cuidados com a saúde 
[6]. Primariamente a tecnologia biomédica, avaliada de 
senso comum, oferece tecnologia aos equipamentos e 
medicamentos,  interatuando diretamente com os 
pacientes [7].  

Para determinar o LAn  utiliza-se o método 
ventilatório, de caráter não invasivo e 
consideravelmente prático, mas que infelizmente possui 
acesso restrito, por envolver equipamentos caros, ainda 
que seja em laboratórios específicos, como o de 
fisiologia do esforço [1].Para o desenvolvimento de 
novos aparelhos criados por engenheiros biomédicos os 

dados da pesquisa iniciam uma discussão sobre as 
possibilidades de aprimoramento,já que muitas vezes as 
análises dessa variável, frequência cardíaca, na 
identificação do limiar de anaerobiose e do ponto de 
compensação ventilatória são feitas visualmente. 
Agregada ao estudo estatístico essa inovação 
tecnológica possibilitará encontrar pontos de mudança 
na curva da FC (intervalos RR) correspondente ao LAn 
do indivíduo e ao ponto de compensação ventilatória, 
ferramenta importante para a prescrição adequada de 
exercício físico. 
 
Materiais e métodos 
 

O estudo foi realizado no laboratório de Biofísica e 
de Fisiologia do Exercício da Universidade de Brasília 
(UnB) – Faculdade de Ceilândia (FCE), em laboratório 
climatizado artificialmente,para controle da temperatura 
e umidade.  

Repassadas orientações sobre a participação no 
estudo, aos dois voluntários, com idades entre 40 e 60 
anos, de não ingerir bebidas alcoólicas, café e/ou outras 
bebidas estimulantes, não praticar atividade física 24 
horas antes do teste ergoespirométrico e tão pouco 
realizarem o teste em jejum, estes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer n° 1.166.770).  

Previamente foram apresentadas todas as 
informações relativas ao teste e orientações para que os 
voluntários respirassem espontaneamente e não 
conversassem durante oteste cardiopulmonar. Os 
voluntários foram treinadospor 14 minutos, em média,e 
utilizaram a Escala de Borg como indicador de sua 
percepção de esforço físico.Os critérios de exclusão 
para participar da pesquisa: alterações metabólicas 
associadas, déficit de equilíbrio, etilistas, fumantes, 
instabilidade da marcha, problema musculoesquelético 
que inviabilize praticar exercício físico, uso de 
medicamento betabloqueador, por interferir nas 
variáveis. 

A primeira etapa foiconstituída por umaavaliação e 
anamnese, a qual os voluntários foram submetidos à 
aferição da FC, da pressão arterial (PA) em repouso, das 
medidas da massa corporal e estatura, do cálculo do 
índice de massa corpórea (IMC) e ainda dos seguintes 
instrumentos: Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ), Escala de Borg, Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM), Timed Up and Go (TUG). 

Na segunda etapa foi realizado um 
eletrocardiograma (ECG) e um teste cardiopulmonar 
(Vmax Care Fusion) utilizando bicicleta ergométrica 
para registro da variabilidade da frequência cardíaca 
(intervalos RR) durante o exercício físico. 

Os métodos de análise da frequência cardíaca 
podem ocorrer nos domínios do tempo, da frequência e 
ainda com aplicação de modelos estatísticos que podem 
descrever o comportamento da frequência cardíaca ao 
longo do tempo e do exercício realizado [1][5]. Baseado 
em cálculos estatísticos simples é possível analisar o 
comportamento da FC ou dos intervalos RR, utilizando 
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índices temporais estatísticos paramétricos e não 
paramétricos, empregando média, mediana, desvio 
padrão, quartis e diferença entre os intervalos RR 
máximo e RR mínimo e ainda modelos estatísticos. O 
estudo do padrão de resposta da frequência cardíaca 
pode trazer informações fisiológicas e metabólicas 
relevantes do indivíduo submetido a um estresse físico 
[1]. 

 
Resultados 
 
 Os modelos estatísticos dos dados foram analisados 
para que possibilitem traçar o ponto de mudança da FC 
e de compensação ventilatória. 
 Na figura 1 pode-se observar que os intervalos RR 
possuem estacionaridade nos 3 minutos iniciais do teste 
realizado por um indivíduo. Após este período há um 
declínio dos valores dos intervalos RR. Posteriormente 
os intervalos RR permanecem constantes até 
aproximadamente 7 minutos do teste cardiopulmonar, 
quando pode-se observar um segundo ponto de 
mudança no padrão de resposta da curva dos intervalos 
RR. Tais pontos de mudanças podem indicar o LAn e o 
ponto de compensação ventilatório, respectivamente. 

 

 
 

Figura 1: Dados coletados dos intervalos RR (inverso da frequência 
cardíaca) durante teste cardiopulmonar de um voluntário estudado. 

 
Em concordância à análise de gases expirados, 

variáveis respiratórias e oximetria, a ergoespirometria é 
um procedimento não invasivo que avalia o 
desempenho físico e a capacidade funcional da pessoa 
[8]. É útil para determinar os fatores que indicam o 
desempenho.  
 
Discussão 
 
 O teste cardiopulmonar é uma ferramenta 
indispensável para tomada de decisão em situações 
clínicas. Sendo a combinação do teste ergométrico, 
saturação de 𝑂𝑂2  e medidas das trocas ventilatórias. 
Associado a oximetria de pulso para quantificar a 
saturação das hemoglobinas e a bicicleta ergométrica, 
por possuir vantagens, independente do peso do 
indivíduo, fornece ampla gama de aplicações para 
exames de exercícios, detectando os valores iniciais e de 
pico, o que melhora e reduz o tempo de processamento 
de relatórios. 

Utilizado na prática clínica tanto para avaliação 
quanto para treinamento o LAn é a transição entre o 
metabolismo aeróbio para o anaeróbio, sinalizando a 
aptidão física. Quando caracterizado apenas em função 
das trocas respiratórias o limiar anaeróbio é denominado 
limiar ventilatório, estabelecido pela intensidade de 
esforço, superando a remoção de ácido láctico, que 

acarreta na hiperventilação. 
 O escopoajusta um modelo estatístico, que possa 
substituir a análise visual, à curva dos intervalos RR de 
dois voluntários do sexo masculino, sedentários e com 
idades que variam entre 40 e 60 anos. O método de 
avaliação será utilizado para descrever a curva de 
resposta da frequência cardíaca. 

Conclusão  
 
 Ao encontrar os pontos de mudança que podem ter 
relação com o limiar de anaerobiose e ponto de 
compensação ventilatória, será possível utilizar os 
métodos estatísticos paraindicaros padrões de mudança 
na resposta dos intervalos RR, ou seja,da FC.O estudo 
está em andamento e a próxima etapa é a análise dos 
dados. Essa inovação tecnológica é de suma importância 
para configurar estratégias de avaliação e capacidade 
funcional, como para ampliar perspectivas para a 
aplicação clínica.  
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Abstract: Reliable objective pain assessment is 
necessary to provide adequate pain relief treatments, 
especially in case of non-communicative patients. In 
this sense we address the use of electromyography 
(EMG) in the context of experimental pain induction. 
Thus, we aimed to analyze whether thermal painful 
stimulation can elicit stable electromyographic 
responses among several random stimulations for the 
Corrugator, Zygomaticus and Upper Trapezius muscles. 
Bipolar differential surface EMG were acquired with a 
sampling rate of 512 Hz, gain of 24, and ADC 
resolution of 24 bits. Raw data were processed in 
Matlab with 4th order Butterworth bandpass (5-256 Hz) 
filter and 20th order polynomial filters. Then, the Hilbert 
transform was used to estimate the instantaneous 
amplitude, which was processed by a thresholding 
algorithm, so that only responses with prominences 
larger than 5% of the entire signal’s range were counted. 
Among Corrugator, Zygomaticus and Trapezius 
muscles, Zygomaticus was the muscle in which the 
responses were more often identified (over 47%), 
regardless of the stimulation intensity. Thermal painful 
stimulation at the painful threshold level elicited 
electromyographic responses in only 20.7% 
(Corrugator), 31.3% (Zygomaticus) and 32.7% 
(Trapezius) of the total number of stimuli, while thermal 
painful stimulation at the tolerance level elicited 
electromyographic responses in 56.2%, 69.8%, and 
54.2% of the total number of stimuli, respectively. We 
observed that the higher the stimulation intensity, the 
larger the recognition rates of electromyographic 
responses for all the three muscles. We concluded that, 
although using randomized time and intensity 
stimulation design, we didn’t get stable EMG responses 
with respect to thermal pain stimulation. 
Keywords: Biomedical Signal Processing, 
Electromyography, Pain Measurement. 
 
Introduction 
 

Reliable objective pain assessment is relevant to 
provide adequate relief for those who suffer, which is 
not often a problem when patients can properly describe 
their own pain sensation. In case of non-communicative 

patients such as young children and adults with 
communication impairments or in unconscious states, 
physiological and behavioral scales are usually 
implemented, which relies on the analysis and 
description of patient’s status from the perspective of a 
third person. These scales can be imprecise, biased and 
time consuming, leading to under-treatment of patients’ 
condition and unnecessary suffering, overdose and life-
threatening conditions due to cardiac and respiratory 
depression. Personal distress of allied health 
professionals due to the repeated assessment of several 
inpatients in a busy service is also an issue to take in 
account. 

To address the problem of an objective assessment 
and continuous monitoring of pain sensation, several 
methods have been proposed and tested in the literature, 
ranging from single biosignal measurements to brain 
imagery and multimodal data fusion [1], each of them 
with its pros and cons when compared to other 
commonly used scales. 

In this work we address the problem of using 
electromyographic (EMG) data from facial muscles 
related to painful facial expressions and cervical 
muscles related to stressful conditions in an 
experimental design analysis.      

As EMG activity can be an indicator of psycho-
physiological arousal and pain-related facial expressions 
are expected to elicit Corrugator and Zygomaticus 
activation, an increase in Corrugator, Zygomaticus and 
Trapezius EMG activities is expected. Thus, we aimed 
to analyze whether thermal painful stimulation can elicit 
stable electromyographic responses among several 
random painful stimulations for these three muscles. 

 
Materials e methods 

 
This study was developed in cooperation between 

the Centre for Innovation and Technology Assessment 
in Health (NIATS, Postgraduate Program in Electrical 
and Biomedical Engineering, Faculty of Electrical 
Engineering, Federal University of Uberlândia, 
Uberlândia, Brazil), and the Emotion Lab (Department 
of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, 
University Ulm, Ulm, Germany). Electromiographic 
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data from the German-based Biovid Pain Database were 
used (Ethics Committee Approval: 196/10-UBB/bal) 
[2]. 

Pain induction design – Each participant was tested 
for pain threshold and pain tolerance levels with regards 
to thermal stimulation over the postero-distal surface of 
the right forearm using a Medoc Pathway Thermode 
(PHATWAY, Medoc, Israel) four times prior to the 
main experiment. For instance, pain levels were 
determined by the highest attempt. Thereafter, two 
equally distributed intermediate levels were computed 
prior to the commencement of the experiment. Then, 
each of the four levels were randomly applied to the 
participant’s forearm 20 times, and sustained for four 
seconds, with random intervals of 8 to 12 seconds 
before a new stimulation. More detailed information on 
the experiment design can be found in [2]. 

Data acquisition – Surface EMG data from right 
Corrugator and Zygomaticus facial muscles and from 
right Upper Trapezius muscle were acquired using 
differential bipolar sensor configuration by means of a 
NeXus-32 Amplifier, with a sampling rate of 512 Hz, 
24 bits ADC resolution, gain of 24, typical CMRR over 
90 dB, and inter-electrode distance of 20 mm. 

Data analysis – Raw data was processed in Matlab 
R2015a (MathWorks Inc., USA), and they were filtered 
with 4th order bandpass Butterworth filter, and 20th order 
polynomial filter. Then, the Hilbert transform was used 
to estimate the instantaneous amplitude. After visual 
inspection, smoothed data were thresholded to identify 
prominences higher than 5% of the total signal’s 
amplitude range within a window of 2 to 8 seconds after 
stimulus’ onset for Corrugator and Zygomaticus 
muscles, and a window of 2 to 10 seconds after 
stimulus’ onset for the Trapezius muscle. Window’s 
length was arbitrary chosen after visual inspection of the 
data. Thus, we looked for a time-window in which most 
of responses occurred for each muscle within this 
database. 

Statistical analysis – All statistics were also 
computed using Matlab R2015a software 
(MathWorks®, USA). The amount of identified 
responses was presented in percentages for each 
participant, and then, average values were computed per 
stimulation intensity among all participants. Bootstrap 
technique with 1000 resampling groups was used to 
compute 95% confidence intervals. One-way Anova and 
multcompare visualization function were used to 
compare different stimulation intensities and also to 
compare overall response rates of each muscle. 

 
Results 

 
Results are described in percentages and 95% 

confidence intervals for the means. Stimulus’ intensity 
is named of P1 to P4, according to ascending intensities 
from Threshold level (P1) to Tolerance level (P4). 

Figure 1 shows the mean response rates and its 95% 
confidence interval for each stimulation intensity 
category and for each muscle. Average response rates 

are also presented for each muscle, regardless to the 
stimulation intensity. 

Overall average response rates were significant 
higher when comparing Zygomaticus and Trapezius 
against Corrugator, but with no significant difference 
between Zygomaticus and Trapezius (33.7%, 47.5%, 
and 42.6%, respectively, p=0.0014). 

 

 
 
Figure 1: Mean response rate detection and its 95% 
confidence interval (using bootstrap technique) by 
stimulation intensity. Dashed lines are the overall 
average response rates for each muscle, regardless to the 
stimulation intensity. 

 
 

Discussion 
 

Studying muscle reactivity to external painful 
stimulation seems to be a reasonable approach to get 
pain-related information rather than stress-related 
information due to any other circumstances. This 
statement is supported by the work of Luijcks and 
colleagues [11]. They assessed Trapezius EMG activity 
in the context of an unpredictable and uncontrollable 
noxious (thus, somehow painful) stimulation. First of 
all, they showed that expectation of a noxious 
stimulation increases Trapezius activity when compared 
to relaxed rest measurements, and additionally, 
immediate EMG responses were observed just after the 
stimulation with significant increased activity when 
compared to pre-stimulation phase. Further, they also 
pointed out that stressed individuals might show 
stronger responses after stimulation than less stressed 
individuals. 

On the other side, facial expressions have been used 
for many years as a source of information on pain 
sensation intensity, and most of behavioral scales take 
them into account to allow for the assessment of pain 
sensation in non-communicative patients [3]. 
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Nowadays, advancements in the processing of 
biomedical signals and image and video data are 
looking for clues to enable automated pain recognition 
and grade [1], [4].  

Several clinical and experimental studies present 
positive results in differentiating painful from non-
painful states by means of EMG analysis from facial 
muscles [5]–[7] and from neck muscles [8], [9]. 
However, contrary to facial muscle EMG analysis, 
which enable to get information regarding pain in 
distant body segments, almost all other EMG research 
on pain measurement are related to pain in the 
surrounding areas of one specific muscle. 

In our work we did not intend to compare painful 
versus non-pain status. Instead, we intended to identify 
how often we get recognizable changes after a painful 
stimulus in a random stimulation design. Surprisingly, 
even at higher stimulus’ intensity, thermal induced 
painful stimulation did not elicit significant changes in   
EMG activity all the time. Highest response rates were 
found for Zygomaticus, which reached 69.8%, while 
lowest response rates were 20.7% for Corrugator. 

Contrary to our findings, Wolf and colleagues found 
more significant responses in Corrugator than in 
Zygomaticus while using laser-based painful 
stimulation and a larger set of facial EMG channels [5]. 
On the other hand, Reicherts and colleagues [10], 
reported a slight tendency of stronger activation of 
Zygomaticus during painful stimulation accompanied 
by no changes in Corrugator activity in the context of 
painful thermal stimulation. 

With regards to experimental pain induction studies, 
these results might mean at least four different things, 
which should be further addressed in later studies: (a) 
the implemented methodology is not sensitive to 
identify minor electromyographic responses due to 
painful stimulation; (b) healthy participants may sustain 
small amounts of pain without significant responses in 
electromyography; (c) despite using randomized 
intervals and intensities, an accommodation effect on 
both signals and pain perception mechanisms may occur 
along the experiment duration (approximately 30 
minutes long), and; (d) as pain is an unpleasant 
sensation, participants may lie on their calibration levels 
so that inaccurate measures are taken, and data analysis 
is strongly affected especially during lower stimulation 
intensities. 

The usage of the amplitude range as a parameter for 
the estimation of response thresholds may mask 
participants with low electromyographic activation 
leading to an under- or overestimation of signals’ 
response rates. Threshold techniques derived from the 
baseline signal may lead to different results. 
Furthermore, slow increases in muscle tension as those 
related to stress and to increase in sympathetic tone are 
not taken into account. Additionally, a series of stimuli 
over a period of time may lead to an accommodation 
effect indeed, even when using randomized stimulation. 
However, this problem need to be further investigated to 
provide accurate answer. Finally, researches on pain 

will always be biased by the human factor until reliable 
objective and quantitative pain assessments are 
developed, thus, robust experimental designs should 
always try to minimize bias.  

 
Conclusion 
 

Although using randomized time and intensity 
stimulation design, we didn’t get stable EMG responses 
along the experiment. We observed that the higher the 
stimulation intensity, the larger the recognition rates of 
electromyographic responses for all the three muscles. 
Furthermore, thermal painful stimulation at the 
threshold level elicits electromyographic responses in 
only 20 to 32% of the total amount of stimuli, while 
thermal painful stimulation at the tolerance level 
increase the percentage of electromyographic responses 
for 54 to 70% of the total amount of stimuli. Among 
Corrugator, Zygomaticus and Trapezius muscles, 
Zygomaticus was the muscle in which responses were 
more often identified (over 47% of the time), regardless 
of the stimulation intensity. 
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Resumo: o core está relacionado com a região do 
tronco e possui como característica estabilizar o tronco 
durante o movimento dos membros. O objetivo foi 
avaliar o sinal eletromiográfico dos músculos do core 
em sete exercícios de estabilização de tronco. A amostra 
foi composta por dez voluntários do gênero masculino. 
Os resultados mostraram que os padrões de ativação 
muscular caracterizam-se pela ativação preferencial dos 
músculos que atuam contra a gravidade. Os exercícios 
de estabilização de tronco podem ser utilizados para 
desenvolver a resistência muscular e a estabilidade da 
coluna vertebral.   
Palavras-chave: músculos abdominais, prancha ventral, 
prancha lateral, ponte 
 
Abstract: the core is related to the region of the torso 
and has as a characteristic to stabilize the trunk during 
the movement of the limbs. The objective was to 
evaluate the electromyographic signal the muscles of 
the core into seven stabilization exercises. The sample 
was composed of ten male volunteers. The results 
showed that muscle activation patterns are 
characterized by preferential activation of the muscles 
that act against gravity. Trunk stabilization exercises 
can be used to develop muscular endurance and 
stability of vertebral column. 
Keywords: abdominal muscles, ventral, lateral plank, 
plank bridge 
 
Introdução 

O core é um segmento do corpo relacionado com o 
tronco ou, mais especificamente, com a região lombar-
pélvica e sua estabilidade é fundamental para 
proporcionar uma base durante movimentos dos 
membros superior e inferior em atividades da vida diária 
ou gestos esportivos, bem como suportar cargas, 
prevenir disfunções como lombalgia, desenvolver força 
e proteger a medula espinal e suas raízes neurais [1].  

Exercícios de estabilização do tronco são 
frequentemente utilizados em programas de 
prevenção/reabilitação de lombalgia ou treinamento 
esportivo e muitos destes consistem na manutenção da 
posição "neutra" da coluna com aplicação de diferentes 
tipos de sobrecarga, como movimento dos membros [2], 

utilização de superfícies instáveis ou a combinação 
dessas estratégias. 

A eletromiografia de superfície é uma técnica não 
invasiva de avaliação da função muscular que 
compreende a somatória dos potenciais elétricos 
oriundos de unidades motoras ativas, detectados por 
meio de eletrodos posicionados na pele [3], o qual 
permite avaliar a eficácia dos exercícios de estabilização 
por meio da análise da intensidade da ativação e 
coordenação dos músculos do tronco [2].  

Desta forma, existem lacunas na literatura sobre uma 
periodização dos exercícios de estabilização do tronco 
baseado nos achados eletromiográficos. Este estudo será 
realizado com finalidade de fornecer uma medida 
quantitativa da ativação muscular em diferentes 
exercícios de estabilização, evidenciando quais 
exercícios são mais eficazes no recrutamento da 
musculatura do core, proporcionando uma base teórica 
para o direcionamento de programas de prevenção, 
reabilitação e treinamento esportivo que objetivam o 
desenvolvimento e fortalecimento dos músculos do 
core.  

Portanto, objetivou-se analisar a atividade 
eletromiográfica dos músculos reto do abdome (RA), 
oblíquo externo do abdome (OE), oblíquo interno do 
abdome (OI), eretor da espinha (EE) e multífido (MU) 
durante sete variações de exercícios isométricos de 
estabilização do tronco. 
Método 

Caracterização da pesquisa e amostra: trata-se de um 
estudo de caráter experimental-quantitativo, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (número 174.012) da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 
desenvolvido no Laboratório de Eletromiografia 
Cinesiológica (LABEC) da UFU. 

A amostra foi composta por 10 voluntários do 
gênero masculino com idade 20,9 ± 1,62 anos, massa 
corporal 65,5 ± 11,0 kg, estatura 1,71 ± 0,10 m e Índice 
de Massa Corpórea 22,24 ± 2,50 kg/m2. Como critérios 
de inclusão, todos os indivíduos deveriam ser 
praticantes de atividade física regular pelo menos três 
vezes por semana nos últimos três meses, incluindo 
exercícios aeróbios e treinamento resistido [4], ser 
considerados fisicamente ativo ou muito ativo, de 
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acordo com a classificação do questionário internacional 
de atividade física (IPAQ versão curta), e possuir IMC 
normal.  

Para o registro eletromiográfico, foi utilizado o 
eletromiógrafo computadorizado da MyosystemBr1 
P84/DATAHOMINIS Tecnologia® (Uberlândia, MG, 
Brasil), projetado de acordo com normas da 
InternationalSocietyofElectrophysiologyandKinesiology 
(ISEK), o qual possui impedância de entrada de 1015 
Ohms, conversor analógico/digital com resolução de 16 
bits, filtros Butterworth e bateria recarregável integrada. 
O MyosystemBr1 P84 foi conectado a um 
laptop/notebook alimentado apenas por bateria. Os 
sinais eletromiográficos foram coletados e processados 
posteriormente usando um aplicativo de software 
Myosystem Br1 (versão 3.5.6). A frequência de 
amostragem utilizada foi de 2000 Hz por canal durante 
toda a coleta, e os sinais eletromiográficos foram 
submetidos a um filtro passa-alta de 20 Hz e passa-
baixa de 1000 Hz. 

 Para a captação dos sinais eletromiográficos, foram 
utilizados eletrodos de superfície diferenciais simples 
(DataHominis Tecnologia Ltda., Uberlândia, MG, 
Brasil) constituído por duas barras retangulares 
paralelas de prata pura de 10mm de comprimento, 1mm 
de largura e distância entre as barras de 10mm, com 
circuito pré-amplificador com ganho de 20 vezes, razão 
de rejeição em modo comum de 92 dB e razão 
sinal/ruído <3μV RMS.  

A preparação dos voluntários consistiu em 
tricotomia e limpeza da pele com álcool 70%. Os 
eletrodos de superfície foram colocados nos músculos 
do antímero direito [1], com sua orientação paralela e as 
barras de detecção do sinal perpendicular ao sentido das 
fibras musculares. 

Os sinais EMG foram registrados dos seguintes 
músculos e locais: reto do abdome (RA), alinhado 
verticalmente e fixado no centro do ventre muscular no 
ponto médio entre o processo xifóide do osso esterno e 
cicatriz umbilical, aproximadamente três centímetros 
lateral e cinco centímetros superior a cicatriz umbilical; 
oblíquo externo do abdome (OE), superior a espinha 
iliacaântero-superior (EIAS) do osso do quadril, 
aproximadamente a 15 centímetros laterais da cicatriz 
umbilical; oblíquo interno do abdome (OI), alinhado 
horizontalmente e colocado dois centímetros inferior e 
medial a EIAS do osso do quadril, localizado no interior 
de um triângulo delimitado pelo ligamento inguinal, 
borda lateral da bainha do reto e uma linha que conecta 
ambas EIAS; multífido (MU), nível do processo 
espinhoso da quinta vértebra lombar cerca de 2 a 3 
centímetros da linha mediana do corpo; eretor da 
espinha (EE) lateral ao processo espinhoso da terceira 
vértebra lombar numa distância de aproximadamente 2 
a 3 centímetros [2]. 
 Após a colocação dos eletrodos, os voluntários 
realizaram movimentos específicos de acordo com as 
funções musculares, para verificar o posicionamento 
correto e examinar a qualidade do sinal EMG. O 
eletrodo de referência (Bio-logic Systems - SP Médica, 

Científica e Comercial Ltda., São Paulo, SP, Brasil), 
constituído por um disco de aço inoxidável (30 mm de 
diâmetro x 1,5 mm de espessura), foi fixado na pele 
sobre a crista ilíaca esquerda. 

Procedimento experimental: A coleta de dados foi 
dividida em dois dias distintos. No primeiro, os 
voluntários passaram por avaliação física e realizaram a 
familiarização dos exercícios e da contração isométrica 
voluntária máxima (CIVM). A coleta dos dados 
eletromiográficos ocorreu uma semana depois [5], no 
qual foram realizadas duas CIVM de 5 segundos com 
período de descanso de três minutos, para posterior 
normalização dos dados. Após o término das CIVM, 
foram utilizados cinco minutos de intervalo e, 
posteriormente, os sujeitos realizaram todos os 
exercícios de estabilização. A ordem destes foi aleatória 
por meio de sorteio. Cada sujeito executou duas 
repetições de cada exercício com cinco segundos de 
contração isométrica, com intervalo de 30 segundos 
entre as repetições e um minuto entre os diferentes 
exercícios. 
Exercícios executados: 

1- Prancha Lateral (PL): os voluntários ficaram em 
decúbito lateral com braço direito abduzido a 90º, 
antebraço direito flexionado a 90º e cotovelo e 
antebraço direito apoiados no solo. 

2- Prancha Ventral (PV): os voluntários ficaram em 
decúbito ventral com braços e antebraços flexionados a 
90º e cotovelos e antebraços apoiados no chão. 

3- Ponte (PO): o voluntário ficará em decúbito 
dorsal, com braços estendidos sobre o solo, pernas 
flexionadas e com os pés apoiados no solo. O quadril e 
o tronco deverão ser elevados, mantendo uma linha reta 
entre esses segmentos, e um ângulo de 90° nos joelhos.  

4- Balanço para trás (BA): o voluntário ficará 
ajoelhado com o tronco ereto e com os joelhos 
alinhados com o quadril e braços ao longo do corpo. Em 
seguida, inclinou o tronco para trás, até formar um 
ângulo de 30°. 

5- Prancha ventral de dois apoios direito (2A-D): o 
voluntário ficou em posição de quatro apoios, em 
seguida realizou uma elevação do braço direito e 
extensão da perna esquerda.  

6- Prancha ventral de dois apoios esquerdo (2A-E): 
o voluntário ficou em posição de quatro apoios, em 
seguida realizou uma elevação do braço esquerdo e 
extensão da perna direita. 

7- Prancha dorsal (PD): o voluntário ficou sentado 
com os membros inferiores estendidos, tronco 
levemente inclinado para trás e com as duas mãos no 
chão. Eles foram instruídos a elevarem o corpo (tronco, 
quadril e joelhos) formando uma linha reta entre estes 
segmentos, utilizando como apoio somente os 
calcanhares a as mãos. 

Para análise do sinal, os valores brutos de RMS de 
cada músculo foram processados e analisados 
utilizando-se o software Myosystem br1 (versão 3.5.6) a 
partir de uma janela de tempo de 3 segundos centrais, 
correspondendo ao trecho médio da atividade 
eletromiográfica. Os valores de RMS de cada músculo 
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foram calculados a partir da média das duas repetições 
em cada exercício e normalizados em termos de 
porcentagem do valor máximo de RMS obtido das duas 
sequências de CIVM. 

 Os testes de CIVM dos músculos do core foram 
realizados pelos voluntários de acordo com as 
respectivas funções musculares, conforme as 
recomendações da literatura específica [2]. 

A análise estatística dos dados foi realizada 
utilizando-se o programa computadorizado 
GraphPadPrism (versão 3.0 – Graphpad Software, Inc). 
Utilizou-se o teste Kolmogorov-Smirnov para avaliar a 
normalidade dos dados e, posteriormente, a análise de 
variância de medidas repetidas (ANOVA) foi utilizada 
para a comparação das médias dos valores de RMS 
normalizado (RMSn) do mesmo músculo em diferentes 
exercícios, sendo que em todas as análises foi realizado 
o teste de comparações múltiplas Bonferroni  para 
verificar onde havia diferença. O nível de significância 
foi estabelecido em 5% (p<0,05). 
Resultados 

A atividade eletromiográfica do músculo RA foi 
maior nos exercícios balanço (20,99%+22,02) e prancha 
ventral (13,95%+12,40) em comparação aos exercícios 
prancha dorsal (1,66%+1,26; p<0,05), prancha ventral 
de dois apoios direito (1,55%+1,16; p<0,05), esquerdo 
(1,63%+1,21; p<0,05) e ponte (1,05%+0,88; p<0,05). A 
atividade do RA foi mais alta no exercício balanço em 
comparação com a prancha lateral (7,37% + 6,32; 
p<0,05). 

O sinal eletromiográfico (EMG) do músculo OE foi 
maior nos exercícios prancha lateral (27,44%+9,44), 
prancha ventral (24,12%+12,49) e balanço 
(23,43%+14,97) em comparação aos exercícios prancha 
dorsal (4,22%+1,28; p<0,05), prancha ventral de dois 
apoios direito (5,64%+3,53; p<0,05), esquerdo 
(14,38%+5,06; p<0,05) e ponte (3,19%+3,55; p<0,05).  

A atividade do mesmo músculo foi maior no 
exercício prancha ventral de dois apoios esquerdo 
(14,38%+5,06; p<0,05) em relação aos exercícios 
prancha dorsal, prancha ventral de dois apoios direito e 
ponte. 

A atividade eletromiográfica do músculo OI foi 
maior no exercício prancha lateral (24,17%+15,92; 
p<0,05) em comparação aos outros exercícios                         
(PV: 11,21%+4,85; PD: 7,34%+7,02; 2A-E: 
5,56%+3,97; 2A-D: 5,31%+3,04;           PO: 
2,73%+1,86; BA: 15,42%+10,16).  

A atividade do mesmo músculo foi mais alta 
(p<0,05) no exercício balanço em relação aos exercícios 
prancha dorsal, prancha ventral de dois apoios (direito e 
esquerdo) e ponte. O sinal EMG do músculo OI foi 
maior (p<0,05) no exercício prancha ventral em 
comparação a ponte. 

A atividade eletromiográfica do EE foi mais alta no 
exercício prancha dorsal (43,90%+15,98) em 
comparação aos outros exercícios (PL: 26,04%+10,71;                
PV: 2,59%+1,34; 2A-E: 27,96%+12,28; 2A-D: 
28,80%+10,25; PO: 26,02%+9,75; BA: 4,71%+4,21; 
p<0,05).  

O sinal EMG do mesmo músculo foi maior (p<0,05) 
nos exercícios prancha lateral, ponte, prancha ventral de 
dois apoios direito e esquerdo em relação aos exercícios 
prancha ventral e balanço.  

A atividade eletromiográfica do MU foi maior no 
exercício prancha dorsal (37,79%+20,69) em 
comparação a maioria dos outros exercícios (PV: 
4,24%+3,89; 2A-D: 23,41%+11,75; PO: 26,35%+13,46; 
BA: 7,53%+6,94; p<0,05).  

O sinal EMG do MU foi mais alto nos exercícios 
prancha lateral (28,35%+14,46), prancha ventral de dois 
apoios direito (23,41%+11,75), esquerdo 
(29,49%+16,38) e ponte (26,35%+13,46) em relação 
aos exercícios prancha ventral (4,24%+3,89; p<0,05) e 
balanço (7,53%+6,94; p<0,05). 
Discussão 

No presente estudo analisou-se quantitativamente o 
recrutamento dos músculos do core durante sete 
exercícios isométricos de estabilização do tronco, no 
qual foi demonstrado que a utilização de diferentes 
exercícios com variações de movimentos em relação aos 
planos e eixos de movimento, proporcionam respostas 
distintas no recrutamento dos músculos do core. A 
compreensão dessas respostas é importante para 
profissionais da área da saúde determinarem a 
progressão apropriada nos programas de prevenção e 
reabilitação do core, ou treinamento esportivo.  

Os padrões de ativação muscular registrados durante 
a realização dos exercícios de estabilização do tronco 
caracterizou-se pela ativação preferencial dos músculos 
que atuam contra a gravidade, ou seja, aqueles que 
controlam o peso da parte inferior do corpo mantendo a 
coluna vertebral em posição neutra. No presente estudo, 
ficou demonstrado que os exercícios prancha ventral 
(PV), prancha lateral (PL) e balanço pra trás (BA) 
recrutaram com maior magnitude os músculos 
abdominais (RA, OE e OI), com pequenas variações nos 
seus valores de ativação. 

 Estes resultados estão de acordo com os achados de 
[2], os quais demonstraram maior atividade dos 
músculos abdominais na prancha ventral e dos músculos 
oblíquos na prancha lateral. Todavia, deve-se ressaltar 
que a maior ativação de músculos específicos não 
significa necessariamente a inatividade de outros 
músculos estabilizadores, o que ressalta a importância 
de futuros estudos analisarem os níveis de co-contração 
durante estes exercícios. 

 Em relação ao exercício balanço pra trás, nota-se 
maior ativação do músculo RA em comparação com a 
maioria dos outros exercícios, porém, não existe 
nenhum estudo eletromiográfico que avaliou o padrão 
de ativação dos músculos do core durante este exercício, 
tornando-se difícil a comparação desses dados. 

Este padrão de recrutamento no exercício balanço 
ocorreu provavelmente devido ao torque gerado com a 
hiperextensão do tronco, ou seja, este momento de 
torque poderia ocasionar a queda do voluntario para 
trás, todavia, este fato não ocorreu porque os músculos 
abdominais produzem flexão do tronco contra a 
gravidade ou contra uma resistência [6]. Dessa maneira, 
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acredita-se que a ativação do RA gerou uma força de 
módulo igual e sentido oposto, o que resultou em um 
equilíbrio das forças, anulando o torque gerado pela 
hiperextensão do tronco e resultando num exercício 
isométrico. 

 A atividade do EE (49,58%) e MU (41,06%) foi 
mais alta no exercício prancha dorsal em comparação 
aos outros exercícios, demonstrando maior recrutamento 
da musculatura que atua contra a gravidade, como 
descrito anteriormente. Além disso, o sinal EMG destes 
músculos (EE e MU) teve maior magnitude nos 
exercícios ponte, prancha lateral e prancha ventral de 
dois apoios em comparação a prancha ventral e balanço. 

 Desta forma, dependendo da posição do corpo 
durante os exercícios de estabilização (decúbito ventral, 
lateral ou dorsal), nota-se que o padrão de recrutamento 
dos músculos do core sofre variações alterando as 
contribuições relativas de cada músculo necessário para 
manter a postura e estabilidade da coluna, fatores 
importantes para a prescrição de exercícios em 
programas de prevenção e reabilitação ou treinamento 
esportivo. 

Todos os exercícios analisados proporcionaram 
recrutamento menor de 60% para os músculos RA, OE, 
OI, MU e EE. De acordo com a classificação do nível 
de atividade muscular [5] em baixa (0% a 20% CIVM), 
moderada (21% a 40%), alta (41% a 60%) e muito alta 
(acima de 60%), estes exercícios são direcionadas 
principalmente para a melhora da resistência muscular e 
controle neuromuscular do tronco. 

 A resistência muscular é uma qualidade física que 
deve ser enfatizada no programa de estabilização do 
tronco, pois, segundo [1] durante o cotidiano, a 
estabilização da região lombar-pélvica deve ser mantida 
durante várias horas com a utilização de níveis 
moderados de atividade muscular, fator que ressalta a 
importância desses exercícios em um programa de 
treinamento do core. 

Além disso, a utilização de diferentes exercícios de 
estabilização pode ser um fator importante para que 
possa ser respeitado o princípio da individualidade do 
treinamento desportivo, no qual preconiza que o 
treinamento deve ser elaborado de maneira 
individualizada para melhor obtenção dos resultados, 
respeitando as limitações funcionais de cada sujeito [7]. 

No presente estudo foi utilizado um grupo de jovens, 
saudáveis, fisicamente ativos e sem históricos de 
lombalgia, portanto, os resultados devem ser aplicados 
com precauções para diferentes populações, o que se 
torna um fator limitante deste trabalho. Outra limitação 
foi à ausência da avaliação da atividade elétrica bilateral 
dos músculos do tronco, fator importante para 
compreender o padrão de ativação dos músculos do core 
em diferentes exercícios de estabilização. 
Conclusão  

Os músculos abdominais (RA, OE e OI) foram 
recrutados com maior magnitude nos exercícios prancha 
ventral, prancha lateral e balanço pra trás, enquanto os 
músculos extensores do tronco (EE e MU) produziram 
maior ativação eletromiográfica nos exercícios ponte, 

prancha dorsal e prancha ventral de dois apoios, desta 
forma, os padrões de ativação muscular registrados 
durante a realização da maioria dos exercícios de 
estabilização, caracterizou-se pela ativação preferencial 
dos músculos que atuam contra a gravidade. 

 A prancha lateral pode ser considerada um exercício 
importante e interessante para melhorar a estabilidade 
da coluna devido a maior ativação dos músculos 
agonistas e antagonistas do tronco em comparação aos 
outros exercícios.  

Os exercícios de estabilização do tronco podem ser 
utilizados para diversificar um programa de treinamento 
do core e são particularmente adequados para o 
desenvolvimento da resistência muscular e melhorar a 
capacidade de estabilização da coluna vertebral. 
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Resumo: Programas de atividade física para idosos têm 
sido relatados como benéficos para este grupo. O 
objetivo deste estudo foi encontrar na literatura 
evidências científicas que confirmam esses benefícios. 
Para a realização deste foi realizado uma busca nas 
bases de dados SciELO, PubMed e Google acadêmico. 
Foram utilizadas as palavras chaves elderly, training, 
balance e core muscles. Foram utilizados 15 artigos 
após a submissão dos critérios de inclusão. Dessa 
maneira concluímos que programas de atividades físicas 
para idosos contribuem com a melhora do equilíbrio, 
das atividades de vida diária, potência e força além da 
adoção das recomendações de boas práticas de 
programas de atividade física.    
Palavras-chave: equilíbrio, idosos, treinamento físico, 
quedas.   
 
Abstract: Physical activity programs for seniors have 
been reported as beneficial to this group. The objective 
of this study was to find scientific evidence literature 
confirm these benefits. For this was carried out a search 
in the databases of SciELO, PubMed and Google 
Scholar. We used the key words elderly, training, 
balance and core muscles. 15 articles were used after 
the submission of the criteria for inclusion. In this 
manner we conclude that physical activity programs for 
older adults contribute to the improvement of the 
balance of activities of daily life, power and strength in 
addition to the adoption of best practices in physical 
activity programs. 
Keywords: balance, seniors, physical training, falls. 
 
Introdução 
 

O processo de envelhecimento está associado com a 
decadência do sistema músculo – esquelético e dos 
sistemas sensoriais que estão envolvidos na manutenção 
da postura [1] [2] [3]. A sarcopenia e deterioração do 
equilíbrio resultam na perda da independência [4] [5].  

Com este processo aumenta a probabilidade das 
quedas. Ela é a principal causa de hospitalizações [6], 
pode diminuir a qualidade de vida, função física. As 
causas das quedas são multifatoriais, entretanto a 
literatura aponta que a fraqueza muscular dos membros 
inferiores, déficits de equilíbrio e alterações de marcha 
têm importante influência nesta ocorrência [7]. 

A presente revisão foi desenvolvida com o objetivo 
de relatar e entender os benefícios da atividade física 

nos idosos e a relação com o processo de quedas neste 
grupo, bem como entender as ferramentas para 
monitorar as quedas nesta população.  
 
Materiais e métodos 
 

Para a realização desta revisão foi implementada 
uma pesquisa sistemática da literatura nas bases de 
dados PubMed, Scielo e Google acadêmico. Foram 
selecionados estudos no período de abrangência de 
janeiro de 2005 até março de 2016.  Utilizaram-se os 
termos para busca: elderly, balance, training e core 
muscles, sendo que foram encontrados 650 resultados.  
Em seguida foi realizada uma leitura do título e resumo, 
excluindo-se os artigos repetidos ou que não se 
relacionassem com o tema. Dessa maneira, ao final, 15 
artigos foram selecionados.  
 
Resultados 
 

O levantamento bibliográfico resultou em 650 
artigos. Após este foi realizada uma leitura dos títulos e 
dos resumos possibilitando excluir publicações 
duplicadas, estudos que não se enquadrasse no quesito 
equilíbrio ou quedas em idosos.  Dessa maneira, após 
aplicado o critério de avaliação resultou na seleção de 
15 artigos, oito artigos de revisão e sete artigos 
experimentais, mostrados na Tabela 1. 

 
Discussão  
 

Como podemos observar na tabela 1 na coluna 
população/idade a faixa etária dos voluntários idosos 
variou entre 40 e 90 anos com exceção dos estudos de 
Hallal et al. que realizou uma comparação os padrões da 
marcha e co – contração dos músculos do membro 
inferior entre jovens e idosos. Outra exceção que 
podemos observar é no estudo de Aggarwal et al. que 
estudou a relação entre disfunção da coluna lombar e 
desempenho do membro inferior. O tamanho da amostra 
variou de 11 a 434 indivíduos. Outra característica que 
podemos abordar entre os artigos é que como critério de 
inclusão os voluntários tinham que possuir a capacidade 
de andar livremente e de forma independente.  

Outra variável que se deve observar é a variável 
problema. Nestes estudos podemos observar dois 
estudos que aborda os efeitos da atividade física em 
idosos. Seis estudos abordam os efeitos da atividade 
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física na prevenção de quedas. Dois estudos avaliam a 
variabilidade da marcha dos idosos após um programa 
de treinamento. Três estudos abordam a relação entre a 
estabilidade do core e a influência nos membros 
inferiores. E três estudos avaliam a força e o 
desempenho após a intervenção do programa de 
atividade física.  

No quesito intervenção podemos observar que o 
período de treinamento variou no mínimo cinco 
semanas e no máximo 24 semanas o que está de acordo 
com a literatura especializada. Podemos observar que a 
quantidade mínima de dias da semana para a prática da 
atividade física é três vezes sendo que essa quantidade 
de treinos deve ser superior a duas horas no final de 
uma semana. Outra característica interessante é a 
adoção de um método para comparar os grupos 
estudados com a divisão em grupo controle e grupo 
intervenção.  

Podemos classificar os estudos selecionados em dois 
grupos. Os artigos de revisão, oito neste grupo, onde 
abordaram os benefícios da atividade física em idosos a 
partir de estudos anteriores. E um grupo, com sete 
estudos, onde o sistema de avaliação dos benefícios 
foram comprovados de maneira experimental. Nestes 
podemos observar o uso de ferramentas como 
plataforma de força, testes de resistência do core, testes 
de caminhada e eletromiografia de superfície. 

Na variável resultados podemos observar resultados 
importantes visto que todos os estudos incluídos 
sugerem que a atividade física é benéfica para os idosos; 
seja na melhora do equilíbrio, das atividades de vida 
diária, da marcha, potencia e força dos membros 
inferiores ou ainda na adoção de critérios para o 
desenvolvimento de novos programas com a adoção das 
recomendações de boas praticas para a atividade física.  

 
Conclusão 
 

   Com base na literatura estudada podemos observar 
que Programas de atividade física para idosos irão 
contribuir para a melhora no equilíbrio, nas atividades 
de vida diária, potência e força desses indivíduos. 
Também é possível prever a possibilidade de quedas 
com a utilização de testes ou ferramentas e dessa 
maneira intervir com programas para aprimorar o 
equilíbrio e dessa maneira reduzir a probabilidade de 
quedas.  Devemos observar que programas de atividade 
física para idosos não devem ser prescritos de forma 
aleatória, devemos adotar as recomendações de boas 
práticas para a atividade física visando o melhor 
aproveitamento deste programa.  
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Tabela 1: Quadro comparativo dos estudos. 

Artigo População/ Idade Problemas Intervenção Ferramentas Resultados 
Barker et al. [8] 30 - 60 mulheres 

com mais 60 anos.  
Avalia o efeito do 
Pilates no equilíbrio e 
queda em idosos.  

Entre 5 – 24 
semanas 

Revisão bibliográ-
fica  

Boas práticas para 
a atividade física. 
O Pilates é eficaz 
para melhorar o 
equilíbrio do idoso.  

Hallal et al. [9] 17 jovens (21 
anos) e 18 idosas 
(65 anos) 

Aborda os padrões da 
marcha e co - contra-
ção muscular.  

Avaliou a marcha 
normal e a marcha 
apreensiva (medo 
de cair) 

Utilizou a eletromi-
ografia para captar 
o comportamento 
dos músculos do 
membro inferior.  

A ativação do 
musculo da coxa 
dos idosos foi 
maior durante a 
marcha apreensiva 
ao comparar com 
jovens.  

Hill et al. [10] Idosos com mais 
de 60 anos que 
vivessem em 
comunidades para 
idosos.  

Aborda a efetividade 
dos programas para 
redução de quedas. 

Pelo menos três 
vezes por semana 
com duração de 
no mínimo duas 
horas por semana.  

Revisão bibliográ-
fica.  

Boas práticas para 
a atividade física.  
O programa parece 
reduzir o número 
de quedas e melho-
rar outros desem-
penhos físicos 
como equilíbrio e 
força nas pernas. 

Ferreira et al. 
[11] 

Participantes entre 
40 – 65 anos. 

Buscou investigar os 
efeitos da atividade 
física em idosos.  

Qualquer progra-
ma de atividade 
física desde que 
fosse dividido em 
grupo intervenção 
e grupo controle. 

Revisão bibliográ-
fica.  

A força muscular, 
equilíbrio e resis-
tência podem ser 
melhoradas com a 
atividade física.  

Aggarwal et al. 
[12] 

40 sujeitos (20 
homens e 20 mu-
lheres) jovens.  

Relação entre disfun-
ção da coluna lombar 
com o baixo desempe-
nho do membro inferi-
or e desempenho de 
equilíbrio.  

Testes de resis-
tência de tronco 
como: teste de 
Sorensen, testes 
de pranchas e 
testes de PBU 

Avaliou a estabili-
dade do core por 
meio de testes 
isométricos.  

Correlação signifi-
cativa do baixo 
desempenho do 
equilíbrio da ex-
tremidade inferior 
com a estabilidade 
do tronco no plano 
sagital. 

Granacher et al. 
[13] 

Idosos entre 63 a 
80 anos. Foram 
avaliados 32 parti-
cipantes.  

Avaliou a relação 
entre mobilidade da 
coluna vertebral com a 
estabilidade do tronco. 

Duas vezes por 
semana, durante 
nove semanas.  

Avaliou a caminha-
da em plataforma 
de força, força de 
tronco, pico de 
torque. 

Encontrou diferen-
ça significativa na 
variável equilíbrio 
dinâmico, mobili-
dade funcional e da 
coluna.  

Wang et al. [14] 29 voluntários 
idosos (17 inter-

Efeito dos exercícios 
de resistência, equilí-

Treinamento de 
resistência, trei-

Avaliação da cami-
nhada normal e 

O programa de 12 
semanas melhorou 
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venção e 12 con-
trole). Com idade 
superior a 65 anos 
com capacidade de 
andar livremente e 
de forma indepen-
dente.  

brio na marcha de 
idosos. Visto que a 
variabilidade da mes-
ma tem sido relacio-
nada com a probabili-
dade de quedas. 

namento de endu-
rance e treinamen-
to de equilíbrio. 
Conforme o colé-
gio americano de 
atividade física.  
Por um período de 
12 semanas 

caminhada rápida efetivamente e 
desempenho da 
caminhada, inclu-
indo a variabilida-
de da marcha 
normal e marcha 
rápida.  

Avelar et al. [15] Voluntárias com 
60 anos ou mais, 
fisicamente inde-
pendentes.  

Efeitos dos exercícios 
de equilíbrio sobre a 
força muscular e po-
tencia e desempenho 
funcional. 

Duas vezes por 
semana, total de 
12 semanas, 50 
minutos por ses-
são. Realizou um 
circuito de trei-
namento de equi-
líbrio.  

Avaliou o equilíbrio 
estático usando uma 
plataforma de força 
para avaliar os 
centros de pressão. 

O circuito de trei-
namento melhorou 
a força nas pernas 
e potencia equilí-
brio estático, di-
nâmico e mobili-
dade.  

Lesinski et al. 
[16] 

11 – 75 indivíduos 
com média de 
idade 66 – 83 anos. 

Quantificar a interven-
ção do treino de equi-
líbrio e caracterizar a 
dose resposta. 

Treinamento de 
nove semanas, 
três sessões por 
semana e 56 
minutos de dura-
ção em média. 

Revisão bibliográ-
fica.  

Idosos possuem 
maiores desloca-
mentos do centro 
de pressão quando 
comparados aos 
adultos jovens.  

Gillespie et al. 
[17] 

Idosos com 65 
anos ou mais.  

Revisão sobre exercí-
cios para a prevenção 
de quedas em idosos.  

Avaliação da 
marcha, equilí-
brio, treinamento 
funcional, treina-
mento de força, 
resistência e 
flexibilidade.  

Revisão bibliográ-
fica.  

Exercícios de 
múltiplas compo-
nentes reduz a taxa 
de quedas em 
pessoas com alta e 
baixa probabilida-
de de quedas.  

Pajala et al. [18] 434 mulheres entre 
63 – 76 anos. 

Avaliar o centro de 
pressão e relacionar 
com quedas. 

Avaliação do 
deslocamento do 
centro de pressão 
com a utilização 
de plataforma de 
força. 

Avaliação do equi-
líbrio estático com 
plataforma de força.   

Medida do equilí-
brio na plataforma 
de força pode ser 
usada para identifi-
car prováveis 
quedas.  

Sherrington et al. 
[19] 

Idosos com 60 
anos ou mais.  

Revisão sobre ativida-
de física para preven-
ção de idosos.  

Boas práticas da 
atividade física 

Revisão bibliográ-
fica.  

Boas práticas para 
a atividade física. 
Confirma que os 
exercícios podem 
prevenir quedas em 
idosos.  

Oliveira et al.  
[20] 

Idosos com 60 
anos ou mais, 
fisicamente inde-
pendentes.  

Efeito do treinamento 
cardiorrespiratório, 
flexibilidade, sensório 
motor nos idosos.  

12 semanas de 
treinamento, duas 
vezes por semana, 
60 minutos por 
treino.  

Utilizaram elásti-
cos, halteres, cane-
leira, bolas para a 
realização das 
atividades.  

Essas variáveis 
foram eficientes 
para melhorar o 
equilíbrio postural 
além de contribuir 
com novas formas 
de exercícios para 
a promoção da 
saúde.  

Piirtola el al. 
[21] 

Idosas com idade 
entre 73 – 83 anos. 

Revisão bibliográfica 
para prever quedas 
com auxilio de plata-
forma de força.  

Estudo de 12 
artigos que abor-
dava o risco de 
quedas.  

Revisão bibliográ-
fica.  

A plataforma tem 
sido utilizada para 
avaliar o equilíbrio 
e é um bom méto-
do para avaliar a 
probabilidade de 
queda.  

Granacher te al. 
[22] 

Faixa etária de 60 
– 90 anos. 

Revisão sobre treina-
mento do core e Pila-
tes sobre a variável 
força, equilíbrio, 
desempenho funcional 
e quedas.  

Realizado exercí-
cios para o tronco 
que variava em 
decúbito dorsal, 
quatro apoios, 
decúbito lateral, 
superfícies instá-
veis e halteres. 

Revisão bibliográ-
fica.  

Chegou à conclu-
são que um core 
estável pode con-
tribuir para uma 
melhor eficiência 
dos membros.  
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Resumo: O primeiro modelo matemático relativamente 
completo da dinâmica da membrana neuronal, que 
permitiu uma abordagem quantitativa no entendimento 
fisiológico dos mecanismos responsáveis pela geração do 
potencial de ação (PA) no neurônio foi publicado em 
1952 por Alan L. Hodkin e Andrew F. Huxley, ficando 
conhecido na literatura como modelo de Hodgkin-
Huxley ou modelo H-H. Este modelo é descrito por um 
sistema de equações diferenciais ordinárias, não lineares 
e acopladas. O estudo tem como objetivo avaliar o 
comportamento dinâmico de um sistema fisiológico 
neuronal através de um método numérico do modelo H-
H que simule o Potencial Transmembrana para diferentes 
estímulos observando características importantes que 
possam revelar anomalias.  
 
Palavras-chave: Potencial de ação, célula neural, 
modelo matemático, Hodgkin Huxley. 
 
Abstract: The first relatively complete mathematical 
model of the dynamics of the neuronal membrane , which 
allowed a quantitative approach physiological 
understanding of the mechanisms responsible for the 
action potential generation (PA) neuron was published in 
1952 by Alan L. Hodgkin and Andrew F. Huxley , getting 
known in the literature as Hodgkin-Huxley model or H-
H model. This model is described by Differential 
Equation System Common, nonlinear and coupled. The 
study to evaluate the dynamic behavior of neuronal 
physiological system through a numerical method H- H 
thats simulate Potential Transmembrane paragraph 
different stimuli noting features importante can reveal 
anomalies. 
Keywords: Modeling, Numerical Simulation and 
Optimization, System Biology, Time Series Analysis, HH 
model, Nerve cell.   
 
Introdução 
 
 O processo fisiológico de geração do potencial de 
ação ocorre a partir da troca de íons do meio extracelular 
para o meio intracelular na célula neural [1]. Esse 
processo pode ser analisado em três etapas distintas: a 

despolarização, a repolarização e o repouso. Em um 
primeiro momento a célula se encontra em repouso, 
polarizada num potencial transmembrana conhecido 
como potencial de equilíbrio.  Primeiramente a 
membrana apresenta um aumento na permeabilidade aos 
cátions de sódio permitindo que um grande número 
desses íons se difunda para o interior da célula por meio 
de uma difusão simples iniciando a despolarização. Esse 
fenômeno realiza a inversão do potencial intracelular em 
relação ao de repouso, ficando positivo. Nesse momento 
existe a possibilidade da célula atingir o valor limiar 
necessário à propagação do potencial de ação (+30 mV), 
caso ela alcance ou até mesmo ultrapasse esse valor, um 
impulso elétrico causado pela diferença de potencial dará 
origem ao potencial de ação que será transmitido pelo 
axônio [2]. 

Durante a repolarização ocorre a inativação dos 
canais de sódio e a ativação dos canais de potássio, dessa 
maneira o sódio não entrará na célula e o potássio fluirá 
em direção ao meio extracelular, reestabelecendo os 
valores de repouso do potencial da membrana. Em um 
primeiro momento há uma hiperpolarização da 
membrana, onde ela fica mais negativa do que os valores 
de repouso, porém o potencial da membrana retoma seus 
valores de repouso gradativamente. Todas as etapas para 
a geração de um potencial de ação podem ser observadas 
na Figura 1. 
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Figura 1: Potencial de membrana. Fonte: Laboratório de 
Proteínas Toxicas UFRGS. Neurotoxicidade de 
uréases e peptídeos derivados. [3] 
 

Durante a fase de hiperpolarização a célula passa por 
um período chamado refratário. Nesse período a célula 
não responde aos estímulos dados, não importando a 
intensidade do estímulo. 

O período refratário pode ser dividido em dois 
momentos distintos: absoluto e relativo. O período 
refratário absoluto ocorre quando se inicia um potencial 
de ação. Uma vez iniciado o P.A, é impossível iniciar 
outro enquanto o primeiro ainda não chegou à fase da 
hiperpolarização. O período refratário relativo ocorre 
milissegundos após o absoluto. Nesse período é 
necessária uma corrente despolarizante maior que o 
normal para levar o potencial de membrana ao limiar [4]. 
Os diferentes momentos do período refratário podem ser 
observados na Figura 2.    
 

 
Figura 2. Período refratário absoluto e período refratário 
relativo. Adaptado de KOLB, B; WHISHAW, I.Q. An 
Introduction To Brain and Behavior [5]. 
 

É importante destacar que existem outros íons que 
auxiliam no processo do potencial de ação além dos íons 
do sódio e potássio, todavia eles apresentam valores de 
interferência muito menores do que os principais íons. 
Esses íons são representados no modelo H-H por íons de 
vazamento (vaz). [6] 
 
Materiais e métodos 
 

O modelo de Hodgkin Huxley descreve o potencial 
de ação por meio de equações diferenciais não lineares e 
acopladas. Estas equações relacionam a condutância dos 
íons as respectivas correntes através de variáveis de 
ativação e inativação dos canais de sódio, potássio e 
vazamento (m, n e h).  

 

 

𝐼𝐼 = 𝐶𝐶𝑀𝑀. 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑀𝑀
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ �̅�𝐺𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑚𝑚3. ℎ. (𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁) + �̅�𝐺𝐾𝐾 .𝑛𝑛4. (𝑉𝑉𝑀𝑀 −
𝐸𝐸𝐾𝐾) + �̅�𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 . (𝑉𝑉𝑀𝑀 − 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉)           

 (1) 

dm
dt

= αm. (1-m)-βm.m     (2) 

dh
dt

=αh. (1-h)-βh.h                             (3)  

dn
dt

=αn. (1-n)-βn.n             (4)       

A equação (1) relaciona a capacitância e o potencial 
de membrana (CM e VM) com os respectivos potenciais 
de equilíbrio para o sódio, potássio e íons de vazamento 
(ENa, Ek e Evaz). As variáveis m, n e h foram 
determinadas experimentalmente e relacionadas ao 
número de partículas envolvidas no controle da 
condutância. 

 Enquanto que as (2), (3) e (4) relacionam os 
coeficientes α’ s e β’ s, os quais são funções dependentes 
de VM determinados experimentalmente, que 
representam a taxa de transição das variáveis de estado 
da condição ativada para inativada e vice-versa dos 
canais, o conjunto de equações apresentadas 
anteriormente formam o modelo matemático H-H para o 
PA de um neurônio [7]. 
 
Resultados 
 

As simulações do potencial de ação foram realizadas 
com o software Matlab e os resultados para diferentes 
estímulos estão expostos e discutidos abaixo. 

Na Figura 3 o estímulo aplicado foi de 5μA/cm2 entre 
os instantes 30 e 32 segundos. Pode-se observar que o 
potencial apresenta um comportamento orientado pelas 
condutâncias aos íons sódio (m), potássio (n) e a 
inativação do sódio (h). 

 
Figura 3: Acima temos o comportamento do Potencial de 
Ação. Abaixo temos o comportamento das condutâncias 
em função dos parâmetros de ativação dos canais de 
sódio (m), potássio (n) e inativação (h). 

Na Figura 4 foi aplicado um estímulo de 2 μA/cm2 
entre os instantes 30 a 32 segundos, diferente da figura 1, 
não há acurva do PA, porém é possível observar uma 
pequena alteração nas curvas de condutâncias.  
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Figura 4: Acima temos o comportamento do Potencial 
não Limiar. Abaixo temos o comportamento das 
condutâncias em função dos parâmetros de ativação dos 
canais de sódio (m), potássio (n) e inativação (h). 

  A Figura 5 apresenta um gráfico de uma célula que 
recebeu dois estímulos (2μ A/ cm2 entre 20 < t < 22 s e 
3.7μ A/ cm2 entre 30 < t < 32 s), porém não gerou nenhum 
potencial de ação. Pode-se observar a “quase” 
propagação do potencial e a condutância entre os 
instantes 30 <t < 40 s. É importante destacar que houve a 
alteração dos canais de sódio de potássio, mas não o 
suficiente para alcançar o valor limiar do PA.  

 
Figura 5: Acima temos o comportamento do Potencial 
não Limiar em dois instantes distintos. Abaixo temos o 
comportamento das condutâncias em função dos 
parâmetros de ativação dos canais de sódio (m), potássio 
(n) e inativação (h). 

A Figura 6 apresenta a situação onde dois estímulos 
foram aplicados, sendo o primeiro entre 20 < t < 22 s com 
um valor de estímulo menor do que o necessário para 
atingir um potencial de ação (3μ A/ cm2), e o segundo 
estímulo aplicado entre 30 < t < 32s suficiente para 
atingir o valor limiar (5μ A/ cm2).  

 
Figura 6:  Acima temos o comportamento do Potencial de 
Ação em dois instantes distintos. Abaixo temos o 
comportamento das condutâncias em função dos 
parâmetros de ativação dos canais de sódio (m), potássio 
(n) e inativação (h). 

Para exemplificar o período refratário (Figura 7), 
foram aplicados dois estímulos com valores suficientes 
para alcançar o valor limiar para a obtenção de um PA, 
entretanto o intervalo entre os estímulos foi pequeno, ou 
seja, a célula se encontrava no período refratário e, desta 

forma não foi possível obter um Potencial de Ação. A 
situação marcada pelo retângulo verde corresponde ao 
segundo estímulo, nela é possível observar que há 
alteração na condutância, porém não nenhum vestígio de 
potencial, devido ao período refratário. 

 
Figura 7: Acima temos o comportamento do Potencial de 
Ação em dois instantes distintos. Abaixo temos o 
comportamento das condutâncias em função dos 
parâmetros de ativação dos canais de sódio (m), potássio 
(n) e inativação (h). 

O período refratário é constituído por dois momentos, 
como visto na “Introdução” deste artigo. A distinção 
destes momentos pode ser vista comparando-se duas 
curvas de um PA, onde a curva destacada pelo retângulo 
vermelho ressalta o período refratário absoluto e a curva 
destacada pelo retângulo verde ressalta o período 
refratário relativo (Figura 8). 

Figura 8: Período Refratário Absoluto e Período 
Refratário Relativo. 

Analisando o PA pode-se pensar na curva de 
Intensidade x Duração do estímulo aplicado. A relação 
entre essas grandezas é caracterizada por uma hipérbole 
da Figura 9. 

 

Figura 9: Curva Intensidade x Duração de um estímulo. 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Rheobase 

A curva Intensidade x Duração, é a curva que 
relaciona a intensidade do estímulo dado com o período 
que estímulo é aplicado. Quanto maior o valor do 
estímulo em µA/ cm2 será necessário um intervalo menor 
de aplicação do estímulo em milissegundos. E quanto 
maior o intervalo de aplicação do estímulo menor será o 
valor do estímulo. O valor da Cronaxia é valor de 
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encontro do dobro do valor da Reobase na própria curva 
Intensidade x Duração. 

Com os dados experimentais encontrados nas 
simulações, utilizando o valor mínimo de estímulo para a 
geração de um PA (5µA/cm2), construiu-se o gráfico de 
Intensidade x Duração encontrando os valores para 
Reobase e Cronaxia como pode ser visto na Figura 10. 

 

Figura 10: Curva Intensidade x Duração. 

Conclusão 
 

Este trabalho apresentou os resultados da simulação 
numérica do P.A da membrana neuronal através do 
modelo H-H. Para exemplificar e ilustrar as 
potencialidades do modelo foram gerados diferentes 
ensaios numéricos com intuito de ilustrar situações 
distintas, como quando um estímulo é dado e possui 
intensidade suficiente para abrir os canais dos íons ao 
ponto da diferença de potencial alcançar, ou mesmo 
ultrapassar, o valor limiar, gerando um potencial de ação, 
como pode ser observado na Figura 3. 

Porém, quando um estímulo é dado e não possui 
intensidade suficiente para abrir os canais dos íons, 
deixando de atingir o valor limiar para gerar um potencial 
de ação, a curva criada tem características peculiares 
como exemplifica a Figura 4. 

No período refratário pode se observar que há uma 
alteração nas condutâncias, mas elas não significam nada 
para célula que está inativa para outros estímulos em um 
determinado tempo (período refratário absoluto), 
conforme observado na Figura 8. 

  Como consequência à geração do potencial de 
ação, têm-se fenômenos como a cronaxia e reobase que 
exploram a relação entre a intensidade do estímulo e o 
tempo. As características dessa relação ser observadas em 
“Resultados”.   

Concluímos que a reobase é o menor estímulo que 
gera um Potencial de Ação num tempo infinito, enquanto 
cronaxia é o tempo que um estímulo demora para gerar 
um potencial de ação.  

Com base nos resultados obtidos foi possível concluir 
que o modelo responde adequadamente aos resultados 
esperados para a membrana neuronal real.   
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Resumo: Este trabalho é um documento objetivo 
sobre instalações elétricas com ênfase no ambiente 
hospitalar. Para realizar um projeto assim, é necessário 
entender a realidade e particularidades do ambiente, 
como os tipos de choque elétrico e os efeitos dos 
mesmos sobre o corpo humano, tipos de 
equipamentos, componentes do sistema elétrico, entre 
outras informações. Diante destas descrições, começa-
se o levantamento do projeto em si, desde o 
fornecimento de energia dado pela concessionária 
local aos sistemas e componentes elétricos básicos, 
dando relevância à iluminação hospitalar, visto que é 
um aspecto que pode influenciar psicologicamente e 
fisiologicamente o quadro dos pacientes. Esse trabalho 
é de extrema responsabilidade para o auxílio de 
projeto, já que o ambiente hospitalar lida com 
situações críticas que requer segurança e 
confiabilidade.  
Palavras-chave: Instalações elétricas, hospital, 
equipamentos eletromédicos. 
 
Abstract: This work is an objective document on 
electrical installations with emphasis on hospital 
environment. To fulfill such a project, it is necessary to 
understand the reality and environmental 
characteristics, such as the types of electrical shock 
and their effects on the human body, types of 
equipment, electrical system components, among other 
information. Given these descriptions, the survey of 
the project itself is begun, since the power supply 
given by the local utility to systems and basic 
electrical components, giving relevance to the hospital 
lighting, once it is an aspect that can influence 
psychologically and physiologically the framework of 
patients. This work is of the utmost responsibility for 
project aid, as the hospital environment deals with 
critical situations that require security and reliability 
Keywords: Electrical installations, hospital, medical 
electrical equipment. 
 
Introdução 

 
Projetar uma instalação elétrica, seja residencial, 

comercial ou industrial, consiste essencialmente em 
selecionar, localizar, e dimensionar, de maneira 
racional, os equipamentos e outros componentes 
necessários a fim de proporcionar, de modo seguro e 
efetivo, a transferência de energia da fonte até os 

pontos de utilização [1]. Tais questões tornam-se ainda 
mais relevantes ao se tratar do projeto de instalações em 
ambientes hospitalares, onde, além dos inúmeros 
equipamentos de alta sensibilidade, nos deparam com 
situações em que a monitoração e a manutenção da vida 
das pessoas depende do correto uso da eletricidade. 

Diante disso, é importante mensurar e obter 
informações como o risco elétrico no uso da eletricidade 
no ambiente hospitalar englobando os tipos de choque e 
os efeitos fisiológicos que os mesmos podem causar ao 
ser humano. A fim de evitar circunstâncias de risco é 
necessários conhecer os tipos e medidas de proteção 
contra os choques elétricos, de acordo com as normas 
vigentes, para garantir confiabilidade e segurança ao 
ambiente, profissionais e pacientes.  

O objetivo principal deste trabalho é definir e 
descrever os elementos essenciais a serem abordados 
por engenheiros biomédicos e eletricistas para o projeto 
e implantação de instalações elétricas particularidades 
ao ambiente hospitalar, de acordo com as normas 
vigentes. 
 
Materiais e métodos 
 
      Para desenvolver um projeto de instalações elétricas 
de um ambiente hospitalar é necessário obter 
informações sobre os riscos da eletricidade, meios de 
proteção, equipamentos a serem utilizados, prática de 
instalação que abrangem em normas especificas e 
literaturas que serão abordadas a fim de pontuar a 
realização de um projeto. Assim, é importante 
avaliarmos os diversos efeitos da eletricidade no corpo 
humano e, posteriormente, os riscos associados ao 
ambiente hospitalar. 
 
Efeitos fisiológicos da eletricidade  

 
Para um efeito fisiológico ocorrer, o corpo deve 

tornar-se parte de um circuito elétrico. A corrente deve 
entrar em um ponto da matéria, neste caso o corpo, e 
deixá-la em algum outro ponto [2]. 

Webster [2], indica as intensidades de corrente 
necessárias para produzir distintos efeitos utilizando 
uma frequência de 60 Hz, aplicada de 1 a 3 segundos, 
através de fios de cobre em cada mão, para um 
indivíduo com 70kg, conforme destacado na Fig. 1.  
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- Threshold of perception (Limiar de percepção): 
nível de corrente mínima que pode ser detectado pela 
maioria das pessoas – 2 a 10 mA [2]. 

- Let-go current (Corrente let-go): valor máximo 
de corrente em que o sujeito pode retirar-se 
voluntariamente – 6 a 90mA [2]. 

- Respiratory paralysis, fatigue, pain (Paralisia 
respiratória, dor e fatiga): 18 a 22 mA [2]. 

- Ventricular fibrillation (Fibrilação ventricular): 
75 à 400 mA [2]. 

- Sustained myocardial contraction (Contração 
miocárdica sustentada): 1 a 6 A (testes em animais) 
[2]. 

- Burns, injury (Queimadura e danos físicos): 
limiar de corrente > 10 A [2]. 
 

 
Figura 1: Efeitos Fisiológicos da Eletricidade [2]. 
 
Origens do risco elétrico no ambiente hospitalar 
 
Macro Choque 

 
O macro choque é o choque elétrico devido aos 

contatos estabelecidos externamente no corpo, com a 
pele intacta, e pode atingir tanto o paciente quanto o 
pessoal médico [3]. 

Alguns equipamentos eletromédicos possuem 
partes de metal, aos quais o pessoal médico e o 
paciente têm acesso. Caso estas partes de metal não 
estejam aterradas e ocorrendo um curto-circuito ou 
perda da isolação entre o condutor fase e as partes de 
metal, o indivíduo será submetido ao potencial da rede 
de alimentação. Caso o indivíduo toque, 
simultaneamente, na parte de metal do equipamento e 
em um objeto aterrado, ocorrerá um macro choque [3].  
 
Micro Choque  

O micro choque é o choque elétrico provocado 
no interior do organismo, proveniente de 
procedimentos invasivos, aplicado no coração ou 
próximo a ele, por meio de cateteres ou eletrodos [3]. 

Acidentes de micro choques em pacientes que 
possuem conexões elétricas diretas ao coração são 
normalmente causados por circunstâncias não 
relacionadas com riscos de macro choque [3].  

Proteção contra choques elétricos  
 

A proteção contra choques especificadas na norma 
[5] podem ser divididos em proteção básica, supletiva e 
adicional. 

Proteção básica: meio destinado a impedir contato 
com partes vivas perigosas em condições normais, e 
corresponde ao conceito de proteção contra contato 
direto. Exemplos: isolação ou separação básica, uso de 
barreira ou invólucro e limitação da tensão [5].  

Proteção supletiva: meio destinado a suprir a prote-
ção contra choques elétricos quando massas ou partes 
condutivas acessíveis tornam-se acidentalmente vivas. 
Exemplos: equipotencialização, seccionamento automá-
tico da alimentação e isolação suplementar [5]. 

Proteção adicional: meio destinado a garantir a pro-
teção contra choques elétricos em situações ou locais 
em que os perigos do choque elétrico são particularmen-
te graves [5]. 
 
Equipamentos eletromédicos 
 

Existem regras fundamentais aplicadas a equipamen-
tos elétricos, e uma delas é que para a redução de riscos 
elétricos, todas as partes sob tensão estejam protegidas 
contra contatos acidentais. Tal regra permite distinguir 
os equipamentos eletromédicos em classes e tipos dis-
tintos, conforme o tipo e o grau de proteção contra cho-
ques elétricos. 
 
Classificação quanto ao tipo de proteção contra cho-
ques elétricos 
 

Equipamento classe I: além da isolação básica, in-
corpora um recurso de conexão do equipamento ao 
condutor de aterramento, para proteção pertencente à 
fiação fixa da instalação, de modo a impossibilitar que 
partes metálicas acessíveis possam ficar sob tensão, na 
ocorrência de uma falha na isolação básica [6].  

Equipamento classe II: além isolação básica, incor-
pora ainda precauções de segurança adicionais, como 
isolação dupla ou isolação reforçada, não comportando 
recursos de aterramento para proteção, nem dependendo 
das condições de instalação [6]. 
 
Classificação quanto ao grau de proteção contra cho-
ques elétricos  
 

Equipamento tipo F: a parte aplicada ou manipulada 
é separada eletricamente de todas as outras partes do 
equipamento [6]. 

Equipamento tipo B: proporciona um grau de prote-
ção extra contra choque elétrico, particularmente quanto 
à corrente de fuga admissível e confiabilidade da cone-
xão de aterramento para proteção (se existente) [6]. 

Equipamento  tipo BF: equipamento tipo B com par-
te aplicada tipo F [6].  

Equipamento tipo CF: proporciona um grau de pro-
teção superior ao do equipamento de tipo BF contra 
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choque elétrico, particularmente no que se refere às 
correntes de fuga admissíveis [6].  
 
Instalações elétricas hospitalares  
 

Segundo a norma [7], são três os grupos previstos 
para enquadramento dos recintos em um hospital em 
relação aos tipos de equipamentos eletromédicos a 
serem utilizados nos mesmo, ou que poderão vir a ser 
utilizados: 

Recinto Grupo 0: recinto em que não são utilizadas 
partes aplicadas de equipamentos eletromédicos ali-
mentados pela rede [7]; 

Recinto Grupo 1: recinto no qual se prevê o uso de 
equipamentos eletromédicos, mas não para procedi-
mentos intracardíacos [7]; 

Recinto Grupo 2: recinto no qual se prevê o uso de 
equipamento eletromédico destinado a procedimento 
intracardíaco e equipamentos essenciais à manutenção 
da vida dos pacientes [7]. 

Ainda segundo a norma [7], outro elemento impor-
tante para a instalação elétrica hospitalar é a classifi-
cação da alimentação de segurança com que equipa-
mentos do local em questão devem ser providos: 

Classe 0,5: Alimentação automática disponível em 
até 0,5 segundo;  

Classe 15: Alimentação automática disponível em 
até 15 segundos; 

Classe >15: Alimentação disponível em mais que 
15 segundos, em modo automático ou manual. 

Observe que, em geral, não é necessário prover 
alimentação ininterrupta a equipamentos eletromédi-
cos. Todavia, certos equipamentos podem exigir esta 
alimentação. 

A Figura 2 representa o esquema básico de um sis-
tema elétrico hospitalar em que se observam regiões 
com alimentação classe 15 e classe 0,5. No diagrama 
podemos notar ainda os seguintes elementos clássicos: 

 

 
Figura 2: Sistema elétrico hospitalar (G=gerador; 
C.P=Concessionária pública) [8]. 
 

• Fornecimento de energia (C.P.): concessionária 
local [8]. 

• Subestação Rebaixadora de Tensão: 
rebaixamento da tensão fornecida pela 
concessionária para as tensões de alimentação 
das cargas elétricas do hospital (380V, 220V e 
127V) [8]. 

• Cogeração de Energia (G) - Sistema de energia 
elétrica de emergência: são compostos por 

grupos geradores diesel-elétrico (Classe 15) que 
possuem capacidade de fornecimento ininterrupto, 
porém, não apresentam condições de entrar no 
sistema imediatamente após a ocorrência da falta 
de energia, devido ao chaveamento, como pode ser 
observado na Figura 2, entram automaticamente 
em funcionamento em até 15 segundos [8].  

• Cogeração de Energia (G) - Sistema de energia 
elétrica ininterrupta (Nobreak): são conectados à 
equipamentos que devem estar ligados no sistema 
de energia de emergência e, portanto, alimentados 
por duas fontes de energia, isto é, pela 
concessionária em regime normal e pelo sistema 
de geradores quando da falta de alimentação 
externa, conforme descrito na Figura 2. A energia 
fornecida pelo Nobreak deve ser de alta qualidade, 
isto é, sem variações de tensão, frequência e outros 
transtornos pertinentes do sistema elétrico 
convencional [8]. 

 
Sistema It-médico 
 

Segundo a norma [7] o esquema IT-médico é um sis-
tema de alimentação que não possui conexões direta 
entre partes sob tensão e aterramento, sendo as partes 
condutivas expostas na instalação elétrica aterrada. O 
esquema IT-médico utiliza transformador de separação 
elétrica para fins médicos aplicados em recintos de 
Grupo 2 e é composto por (Figura 3): 

 
• Transformador de separação, 
• Dispositivo supervisor de isolamento (DSI), 
• Sistema de alarme. 

 
Figura 3: Esquema de sinalização do Sistema IT-médico 
[8]. 
 
Componentes básicos do sistema elétrico no ambiente 
hospitalar 
 

Ao projetar as instalações elétricas para sistemas 
hospitalares, deve-se atentar diversos aspectos, em 
especial: 
 

• Linhas elétricas e condutores  
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      Conforme a norma [5], em locais de afluência de 
público, as linhas elétricas embutidas devem ser 
totalmente imersas em material incombustível.  

 
• Quadros de distribuição 

       
Os quadros de distribuição devem ser do tipo 

fechado, de modo a garantir o mínimo grau de 
proteção e devem ser instalados de forma a não 
permitirem acesso involuntário do público. No caso do 
Sistema IT-médico deve-se ter um quadro separado. 
 

• Pontos de tomada 
       

A norma [9], especifica os seguintes números de 
tomadas para ambientes hospitalares: 
 

• Unidade de internação geral e berçários: uma 
tomada para cada equipamento biomédico, por 
leito, e de uma tomada para acesso do aparelho 
de raios X transportável distante no máximo 5m 
de cada leito [9]; 

• Berçário de cuidados intermediários: pelo menos 
três tomadas para cada berço/Incubadora [9];  

• Quartos e áreas coletivas da Unidade de 
Internação Intensiva: oito tomadas [9]; 

• Sala de cirurgia e sala de parto: são necessários 
dois conjuntos com quatro tomadas, cada um em 
paredes distintas, e também uma tomada por 
aparelho transportável de raios X [9]. 

 
• Especificações para pontos de iluminação 

 
• Quartos enfermaria, quartos e área coletiva da 

UTI [9]: 
• iluminação geral em posição que não 

incomode o paciente deitado;  
• iluminação de cabeceira de leito na parede 

(arandela) para leitura;  
• iluminação de exame no leito com lâmpada 

fluorescente; 
• iluminação de vigília na parede (a 50 cm do 

piso).  
• Sala de cirurgia e sala de parto: iluminação geral 

de teto com lâmpada fluorescente e a iluminação 
direta com foco cirúrgico [9].  

• Consultórios e salas para exames clínicos: 
iluminação que não altere a cor do paciente [9].  

 
Resultados e discussão 
 

Diante de alguns requisitos essenciais para projetar 
as intalações elétricas de um ambiente hospitalar, e 
das prescrições das normas vigentes, este artigo 
aponta as os principais elementos e preceitos a serem 
observados por engenheiros biomédicos, eletricistas e 
arquitetos e demais profssionais envolvidos no 
projeto. Buscou-se apontar os principais fatores a 
serem considerados, desde o fornecimento de energia 

entregue pela concessionária local, até os pontos de 
utilização especificos para cada setor, conforme suas 
classificações.  

É importante observar que o projetista deve sempre 
buscar fazer um “check list”, reunindo informações do 
cliente, bem como as descrições da demanda de cada 
setor e equipamentos à ser instalado, e associá-las aos 
projetos de arquitetura, construção civil, hidráulico, de 
gases, entre outros, indispensáveis para tal ambiente. 
Além disso, tais elementos de projeto devem ser apre-
sentados à diversos órgão e pessoal envolvido, como 
conselheiros da instituição, diretores e projetistas, para 
só então, mediante sua aprovação, finalizar todos os 
elementos de projeto, em especial aqueles associados às 
instalações elétricas. 
 
Conclusão 
 

Conforme descrito ao longo deste artigo, as deman-
das específicas associadas ao projeto de instalações 
elétricas hospitalares podem ser muito complexas e 
demandam especial atenção dos projetistas, em especial 
engenheiros biomédicos e eletricistas. Tais profissionais 
devem buscar trabalhar com máxima harmonia e siner-
gia de modo a garantir o projeto adequado das diversas 
instalações voltadas ao atendimento médico de pacien-
tes.  
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 Resumo: Introdução: O sobrepeso e a obesidade 

infantil apresentam prevalência elevada no Brasil e 
podem estar ligadas a importantes alterações postu-
rais adaptativas.  Objetivo: Avaliar a presença de jo-
elhos valgos em crianças de 4 a 10 anos de idade, 
com sobrepeso e obesidade de uma escola da rede 
pública da cidade de Patrocínio-MG através de um 
software. Metodologia: Estudo transversal realizado 
com 94 estudantes utilizou-se a classificação de so-
brepeso e obesidade segundo cálculo de IMC preco-
nizado pela Organização Mundial da Saúde OMS. 
Para avaliação dos joelhos utilizou-se fotogrametria 
e os dados foram analisados no software de avalia-
ção postural - SAPO®. Os dados foram analisados 
através de estatística descritiva e teste W de Shapiro-
Wilk. Resultados: Ao analisar os ângulos dos joe-
lhos direito e esquerdo notou-se média de 147º e 
145º, classificando-os como joelhos valgos. Nas an-
gulações médias dos joelhos direito e esquerdo con-
forme a classificação do índice de massa corporal 
(IMC) verificou-se média de 148° e 147° (p= 
0,993954) e de 144° e 145° (p=0,157804). Nas an-
gulações dos joelhos conforme a distribuição por 
gênero observou-se média de 147° para feminino e 
148° para masculino (p=0,921236) no joelho direito 
e de 145° para feminino e 144° para masculino 
(p=0,246225) no joelho esquerdo. Sendo que não fo-
ram observadas diferenças significativas na correla-
ção entre as médias dos ângulos dos joelhos e o ín-
dice de massa corporal, bem como entre os gêneros. 
Conclusão: De acordo com os resultados obtidos e 
mensurados pelo software SAPO, conclui-se que as 
crianças classificadas com sobrepeso e obesidade 
apresentaram joelhos valgos como alterações com-
pensatórias do aumento de peso, porém não houve 
correlação com os valores do IMC e o sexo da crian-
ça.  

 Palavras-chave: Obesidade infantil, joelhos valgos, 
software.  

 
 Abstract: Introduction: Overweight and obesity in 

children have high prevalence in Brazil and may be 
related to important adaptive postural changes. Ob-
jective: To evaluate the presence of valgus knees in 
children 4 to 10 years old, overweight and obesity a 
public school in the city of Patrocinio-MG through a 

software. Methods: Cross-sectional study with 94 
students used the overweight and obesity according 
to BMI calculation recommended by the World 
Health Organization WHO. To assess the knee was 
used photogrammetry and data were analyzed in 
postural assessment software - SAPO®. Data were 
analyzed using descriptive statistics and Shapiro-
Wilk W test. Results: By analyzing the angles of the 
right and left knees noticed up average 147 and 145, 
classifying them as valgus knees. In the middle an-
gles of the right and left knees as the classification 
of body mass index (BMI) there was an average of 
148 ° and 147 ° (p = 0.993954) and 144° and 145° (p 
= 0.157804). The angulation of the knees as the gen-
der distribution was observed average of 147 for 
women and 148 ° for males (p = 0.921236) in his 
right knee and 145 ° to 144 ° for female and male (p 
= 0.246225 ) on the left knee. Since there were no 
significant differences in the correlation between the 
mean angles of the knees and the body mass index 
and gender. Conclusion: According to the results ob-
tained and measured at SAPO software, it is con-
cluded that children classified as overweight and 
obesity had knee valgus as compensatory changes in 
weight gain, but there was no correlation with the 
values of BMI and sex of the child. 

 Keywords: Childhood obesity, valgus knees soft-
ware. 

 
 Introdução 
 

A obesidade pode ser definida como um ex-
cesso de gordura corporal relacionado à massa ma-
gra, e o sobrepeso como uma proporção relativa de 
peso maior que a desejável para a altura. Essas con-
dições são de etiologia multifatorial, do qual o de-
senvolvimento sofre influência de fatores biológicos, 
psicológicos e sócio-econômicos [1].  

Dentre os possíveis problemas causados pe-
la obesidade, destacam-se os ortopédicos. Pesquisa 
científica realizada na Bahia confirmou que crianças 
obesas são mais predispostas a apresentarem com-
plicações ortopédicas, como hiperlordose lombar e 
joelhos valgos [2]. Outro estudo realizado no interior 
de São Paulo verificou que muitas adaptações po-
dem ocorrer na organização postural de crianças 
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com sobrepeso e obesas, o que pode levar a graves 
consequências e alterações compensatórias como: 
valgismo dos tornozelos e joelhos, além de sua hipe-
rextensão, rotação medial de quadris e anteroversão 
pélvica [3].  

A obesidade interfere no padrão postural de 
indivíduos obesos devido ao deslocamento anterior 
do centro de gravidade, levando o indivíduo a assu-
mir posturas que o mantém estável durante a bipe-
destação. Em crianças as alterações posturais ocor-
rem principalmente na coluna vertebral e membros 
inferiores, inclusive nos pés. A presença de encurta-
mento de quadríceps e geno valgo, também foram 
significantemente mais evidenciados nos indivíduos 
obesos [3,4]. 

De maneira geral, diversos métodos de aná-
lise biomecânica da postura em posição estática têm 
sido abordados, entre estes, a fotogrametria digital 
[5]. No Brasil, foi desenvolvido o software para ava-
liação postural (SAPO) que propõe a marcação de 
pontos e medidas para avaliação postural. [6].  

O SAPO é um programa de computador 
com fundamentação cientifica, banco de dados e 
acesso gratuito pela internet, que permite a mensura-
ção da posição, comprimento, ângulo e alinhamento 
dos segmentos corporais a partir de fotografias digi-
talizadas [7]. 

Sendo assim o presente estudo teve como 
objetivo avaliar a presença de joelhos valgos em cri-
anças de 4 a 10 anos de idade de uma escola da rede 
pública a partir do software SAPO.  

 
 Materiais e métodos 
 

Tratou-se de um estudo transversal, realiza-
do no Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – 
UNICERP; sendo a coleta de dados realizada na Es-
cola Municipal Honorato Borges, na cidade de Pa-
trocínio – MG.  

A pesquisa foi conduzida com os estudantes 
de 4 a 10 anos de idade dos períodos matutino e ves-
pertino da escola. Inicialmente a população era cons-
tituída de 432 alunos, sendo excluídos 166 que não 
foram autorizados a participarem da pesquisa por 
não terem os termos de consentimento assinados.  

Após a análise dos critérios de inclusão uti-
lizados que foram: IMC igual ou superior ao percen-
til 85 e 95 para idade e sexo, respectivamente; au-
sência de sinais clínicos de puberdade; autorização 
dos responsáveis e vontade pessoal, a amostra final 
foi de 94 crianças.  

A coleta de dados foi dividida em duas eta-
pas. Primeiramente foram feitas as medidas antro-
pométricas de toda a população.  

Para a medida de peso foi utilizada balança 
digital, marca Techline, modelo Tecsilver, capacida-
de 150Kg., devidamente calibrada, colocada em su-
perfícies lisas para evitar oscilações nas medidas. As 
crianças foram pesadas vestindo roupas leves e pés 

descalços, permanecendo eretos, com os braços esti-
cados ao lado do corpo, sem se movimentar.  

Para a medida da estatura foi utilizada fita 
métrica inextensível (fixada em paredes lisas). As 
crianças foram colocadas em posição vertical, eretas, 
com os pés paralelos e calcanhares, ombros e náde-
gas encostados na parede. As medidas de peso e es-
tatura foram realizadas por três vezes seguidas, cal-
culando se a média dos valores para a obtenção do 
resultado final. Diante das medidas de peso e altura, 
foi calculado o IMC, considerando a seguinte equa-
ção:  

IMC= Peso (Kg) 
             Altura² (m) 

Em seguida foi realizada a avaliação orto-
pédica das crianças classificadas em sobrepeso e 
obesidade.  

Para a avaliação dos joelhos utilizou-se a 
fotogrametria realizada por meio de uma foto digital 
(vista anterior), mantendo-se eretos, braços ao lado 
do corpo e pés afastados. A fotografia foi obtida por 
uma câmera digital marca Olympus, 6.0 megapixels, 
modelo Fe 120, posicionada sob um tripé de 1 m de 
altura localizado a 80 cm do ponto demarcado para o 
posicionamento da criança. Elas foram fotografadas 
em uma sala restrita, trajando roupa de banho, man-
tendo o sigilo da face. Adesivos esféricos foram usa-
dos para marcar os côndilos mediais do fêmur e ma-
léolos mediais do tornozelo. 

Em seguida, as fotografias foram, então, 
transferidas para o computador utilizando uma inter-
face USB e analisadas no Software de avaliação pos-
tural – SAPO® fundamentando as medidas de ângu-
los livres [8].  

Para a avaliação dos joelhos, considerou-se 
o ângulo formado entre o trocânter maior do fêmur, 
linha articular do joelho e maléolo lateral do lado 
ipsilateral. Para tal o joelho foi classificado como 
varo quando os valores eram maiores que 175°, e 
como valgo quando o ângulo era menor que 170° 
seguindo os parâmetros de Pezzan [6].  

Os dados foram tabulados no Excel® e em 
seguida transportados e analisados no Statistic Stat-
soft (versão 8.0). Para a análise estatística descritiva, 
foram realizadas medidas de frequências absolutas 
utilizando média, frequência mínima, máxima e des-
vio padrão. Para verificar a normalidade e homoge-
neidade dos dados foi aplicado o Teste W de Shapi-
ro-Wilk ao nível de significância de 95%.  

A pesquisa é parte de um projeto de Inicia-
ção Científica do Centro Universitário do Cerrado 
Patrocínio - Unicerp e foi realizada mediante apro-
vação sob no 20151450PROIC006, do Comitê de 
Ética desta instituição. Previamente foi apresentada 
uma carta de solicitação de autorização junto à Se-
cretaria Municipal de Educação para fins de esclare-
cimento e apresentação do projeto e posterior autori-
zação para a realização da pesquisa na escola. Em 
seguida, as crianças receberam um termo de consen-
timento livre e esclarecido encaminhado aos pais 
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e/ou responsáveis autorizando-as a participarem da 
pesquisa. 

 
 Resultados 
 

Participaram do estudo 42 meninas 
(44,68%), sendo (19,15%) obesas e (25,53%) com 
sobrepeso, e, 52 meninos (55,32%), sendo obesos e 
com sobrepeso, ambos com (27,66%). 

 Ao analisar os ângulos dos joelhos direito e esquer-
do notou-se média de 147º e 145º, classificando-os 
como joelhos valgos (Tabela 1).  

 
  Nas angulações médias dos joelhos direito e 

esquerdo não foram observadas diferenças significa-
tivas de acordo com o índice de massa corporal (Ta-
bela 2), bem como entre os gêneros (Tabela 3). 

 
Tabela 02 – Angulações dos joelhos de todas as 

crianças em estudo conforme a classificação do 
índice de massa corporal (IMC). 

Ângulos IMC P Obesos Sobrepeso 
Joelho  
direito* 

148,46 ± 
8,14 

147,41 ± 
4,48 

0,993954 

Joelho  
esquerdo** 

144,46 ± 
4,72 

145,83 ± 
4,59 

0,157804 

* Teste U de Mann-Whitney (p< 0,05). 
** Teste t de Student (p< 0,05). 

 

Tabela 03 – Angulações dos joelhos de todas as 
crianças em estudo conforme a distribuição por 
gênero. 

Ângulos Gênero p Feminino Masculino 
Joelho  
direito* 

147,26 ± 
4,22 

148,42 ± 
7,80 

0,921236 

Joelho  
Esquerdo** 

145,81 ± 
5,05 

144,68 ± 
4,33 

0,246225 

* Teste U de Mann-Whitney (p< 0,05). 
** Teste t de Student (p< 0,05). 

 
 Discussão 
 
  O software SAPO fornece automaticamente 

uma série de medidas relevantes para avaliação pos-
tural, sendo possível medir distâncias e ângulos li-
vremente [8]. 

No presente estudo não houve diferença 
significativa das angulações dos joelhos entre gêne-

ros nem entre obesos e com sobrepeso, corroborando 
com outro estudo [9] onde os obesos apresentavam 
maior frequência de alterações posturais quando 
comparados aos não-obesos, independente do sexo. 
Porém, os desníveis da posição da pelve, escoliose e 
joelhos valgos estiveram presentes principalmente 
no sexo feminino [10].   

  O aumento da sobrecarga articular, a fragilida-
de óssea na fase de crescimento e a diminuição da 
estabilidade postural são alguns fatores associados à 
obesidade. As principais alterações posturais relata-
das em uma pesquisa de Brandalize e Leite [2] fo-
ram a hiperlordose lombar, joelhos e tornozelos val-
gos e dores músculo-esqueléticas principalmente nos 
membros inferiores.  

Também em outra pesquisa mostrou que as 
crianças obesas apresentaram predominantemente 
joelhos valgos e arcos longitudinais rebaixados, ten-
do grandes chances de manterem essas alterações 
posturais na vida adulta [11]. A presença de encur-
tamento de quadríceps e geno valgo, também foram 
significantemente mais evidenciados nos indivíduos 
obesos [3, 4].  

Nota-se a necessidade de um plano de ação 
fisioterápico de prevenção destas alterações nestas 
crianças intervindo o mais precoce possível a fim de 
prevenir tais alterações na vida adulta.  

 
 Conclusão 
 
  A presente pesquisa coloca em pauta a questão 

da obesidade e sobrepeso infantil que pode ser con-
siderada uma epidemia mundial. 

  Alguns métodos de análise postural a partir de 
fotografias foram descritos na literatura a fim de 
quantificar dados relacionados às variações angula-
res dos segmentos corporais e alterações posturais. 
Dentre eles destaca-se o SAPO, por ser um software 
com fundamentação científica, de fácil manuseio e 
sem custo.  

De acordo com os resultados obtidos e 
mensurados pelo software SAPO, conclui-se que as 
crianças classificadas com sobrepeso e obesidade 
apresentaram predisposição a joelhos valgos como 
alterações compensatórias do aumento de peso, po-
rém não houve correlação com os valores do IMC e 
o sexo da criança.  
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Tabela 01 – Angulações dos joelhos de todas as 
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Resumo: Muitos estudos na área de engenharia 

biomédica e de ciências da saúde têm buscado a área de 
aprendizado de máquina para desenvolver métodos que 
sejam capazes de identificar padrões em diferentes 
conjuntos de dados. Apesar de extinta em muitos países 
do primeiro mundo, a hanseníase ainda é uma doença que 
atinge uma grande parte da população de países como 
Índia e Brasil. Nesse contexto, esse artigo visa a criação 
de um método que possibilite futuramente entender como 
a hanseníase afeta o músculo orbicular da boca utilizando 
a eletromiografia de superfície e o classificador Máquina 
Vetores de Suporte. 
 
Palavras-chave: Hanseníase, eletromiografia, 
classificador, Máquina Vetores de Suporte. 
 
Abstract: A number of studies in the areas of Biomedical 
Engineering and Health Sciences have employed 
machine learning tools to develop methods capable of 
identifying patterns in different sets of data. Despite its 
extinction in many countries of the developed world, 
leprosy is still a disease that affects a huge part of the 
population in countries such as India and Brazil. In this 
context, this research proposes to develop a method that 
makes it possible to understand in the future how leprosy 
affects the muscles of the mouth using electromyography 
and the classifier support vector machine. 
 
Keywords: Leprosy, electromyography, classifier, 
Support Vector Machine. 
 
Introdução 
 

Muitos estudos na área de engenharia biomédica e de 
ciências da saúde têm buscado a área de aprendizado de 
máquina para desenvolver métodos que sejam capazes de 
identificar padrões em diferentes conjuntos de dados.  
Apesar de muitos países declararem que a taxa de 
incidência da hanseníase diminuíu ao longo dos anos, 
muitos pesquisadores tem mostrado um cenário diferente. 
A hanseníase ainda é uma doença que atinge uma grande 
parte da população de países como Índia e Brasil. Nesse 
contexto, esse artigo visa a criação de um método que 
possibilite futuramente entender como a hanseníase afeta 
o músculo orbicular da boca utilizando a eletromiografia 
de superfície e o classificador Máquina Vetores de 
Suporte. Buscou-se primeiro na literatura a forma como 

pesquisadores ao redor do mundo estão trabalhando com 
doenças que afetam o sistema nervosa periférico e como 
a eletromiografia tem atuado para contribuir no 
entendimento dessas doenças. 

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica 
causada pelo Mycobacterium leprae que tem predileção 
por nervos periféricos e pele [1]. Além de causar 
alterações dermatológicas, o M. leprae nos nervos 
periféricos provoca desmielinização e posteriormente 
dano axonal [2]. A bainha de mielina é responsável por 
acelerar a condução nervosa e quando destruída, provoca 
perdas na sensibilidade e na motricidade dos músculos 
inervados por esses neurônios, devido à lentificação da 
transmissão de informação [2]. Muitos estudos tem 
chegado a conclusão que a variação dos padrões 
encontrados em dados de eletromiografia em diferentes 
doenças tem sido chave para um maior compreendimento 
da doença. Um dos principais nervos acometidos na 
hanseníase é o nervo facial [2]. O nervo facial inerva 
entre outros músculos, o músculo orbicular da boca. Para 
a avaliação desse músculo foi coletado dados de 
eletromiografia de superfície (sEMG) em 30 pacientes 
diagnosticados com hanseníase no Centro de Referência 
Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase 
(CREDESH) e em 30 indivíduos saudáveis na 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Os dados 
foram analisados e utilizados em um classificador 
Maquina Vetores de Suporte (SVM) para se identificar 
quais parametros do classificador são mais relevantes 
para identificar os padrões gerados pelos dados coletados 
nos dois grupos. 
 
Materiais e métodos 
 

Os participantes desse estudo foram divididos em 
dois grupos. No primeiro grupo (G1) estão os 30 
indivíduos saudáveis com idade média de 31,69 anos. Os 
indivíduos do G1 são divididos em 22 mulheres e 8 
homens. O segundo grupo é composto pelos pacientes 
com hanseníase com média de idade de 35,67 anos. Os 
indivíduos do G2 são 12 homens e 18 mulheres. Qualquer 
indivíduo que estivesse utilizando botox ou qualquer 
medicamento que tenha qualquer influência em seu 
sistema nervoso foi excluído da pesquisa. Também foram 
excluídos da coleta de dados homens que se recusaram a 
fazer a barba. A barba aumenta a impedância da pele e 
isso diminui o nível de sinal/ruído. 
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Durante a coleta de dados os participantes foram 
informados sobre o procedimento e todos assinaram o 
termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Esse artigo 
faz parte do projeto CAAE: 41933614.3.0000.5152 de 
nome Avaliação fonoaudiológica clínica e 
eletromiográfica da face na hanseníase. 

 Durante a coleta os pariticpantes foram colocados na 
posição decúbito dorsal e os eletrodos foram 
posicionados sobre os músculos estudados. Para este 
estudo, o músculo escolhido foi o orbicular dos lábios. 
Como os eletrodos são possuem uma área maior que a 
dos músculos, eles precisaram ser adaptados como 
mostra em [3]. Para a coleta dos dados, o pesquisador 
ficou ao lado do participante fornecendo instruções sobre 
como deveria ser realizada a coleta dos dados. O 
participante deveria realizar o movimento de protrusão 
labial e manter a contração durante 20 segundos. Após 
esse tempo, era esperado um tempo de 5 segundos e o 
processo se repetia mais duas vezes totalizando um total 
de 3 contrações por participante 

Para a coleta de dados foram utilizados eletrodos 
descartáveis Kendal Meditrace com o sistema Intan de 
captura de biopotenciais. O amplificador utilizado foi o 
Intan RHD2216.  

Os dados coletados foram filtrados com um filtro 
passa baixa de 500Hz e um filtro passa alta de 20Hz. Esta 
mesma banda de passagem foi utilizada por [4]. Após a 
filtragem do sinal foi gerado o sinal de amplitude 
instantânea e frequência instantânea do sinal bruto. A 
partir desses sinais pode-se extrair características que 
representam o dado coletado e não podem ser extraídas 
do sinal coletado [5]. 

Após extraídas as características do sinal, foi 
utilizado um classificador para identificar se é possível 
reconhecer os padrões gerados pelos dados coletados no 
G1 e no G2. O classificador utilizado foi o classificador 
Máquina Vetores de Suporte (SVM). Foi variada a função 
Kernel do classificador para se identificar qual função 
apresenta a maior taxa de acerto para os dados utilizados. 
Dentre os 60 participantes, os dados foram divididos em 
dois subgrupos de dados. O primeiro subgrupo de dados 
contendo 20 indivíduos do G1 e 20 do G2 20  foi utilizado 
para treinamento do classificador. Os outros 10 
indivíduos de cada grupo foram colocados no subgrupo 
de dados que foi utilizado para testes do classificador. Os 
dados foram separados em cada grupo aleatoriamente 
através de um algoritmo desenvolvido pelos 
pesquisadores.  

Após os dados terem sido utilizados no classificador, 
foi feito uma análise estatística quanto a performance do 
classificador utilizando as funções Kernel linear (KL), 
radial (KR) e polinomial (KP). A função Kernel é um 
modelo matemático capaz de através de polinômios 
traçar um modelo que seja capaz de criar um hiperplano 
que separe diferentes conjuntos de dados. A análise 
estatística leva em conta a sensibilidade, especificidade, 
precisão e acurácia do classificador. Esses dados são 
resultados de 4 variáveis: Verdadeiros Positivos (VP), 
Falsos Positivos (FP), Falsos Negativos (FN) e 

Verdadeiros Negativos (VN). A Tabela 1 mostra como o 
classificador retorna os dados. 

 
 

 Previsto  
Classe 1 2 

1 VP FN 
2 FP VN 

Tabela 1: Representação dos dados gerados pelo SVM. 
 
Resultados 
 

O resultado do classificador pode ser visto na Figura 
1. As 4 barras da esquerda representam os resultados do 
classificador utilizando a função Kernel Linear, as 4 
barras centrais representam o resultado utilizando a 
função Kernel radial e as 4 barras a direita representam o 
resultado do classificador utilizando a função Kernel 
polinomial. A Tabela 2 mostra os resultados do 
classificador utilizando uma função Kernel linear. Nas 
Tabelas 2, 3 e 4, a Classe 1 representa o G1 e a Classe 2 
representa o G2. 

 
Kernel Linear 

 Previsto  
Classe 1 2 

1 10 0 
2 3 7 

Tabela 2: Resultados do SVM utilizando função 
Kernel linear. 

 
A Tabela 3 mostra os resultados do classificador 

utilizando uma função Kernel radial 
 

Kernel Radial 
 Previsto  

Classe 1 2 
1 10 0 
2 0 10 

Tabela 3: Resultados do SVM utilizando a função 
Kernel radial. 

 
A Tabela 4 mostra os resultados do classificador 

utilizando uma função Kernel radial 
 

Kernel Polinomial 
 Previsto  

Classe 1 2 
1 10 0 
2 2 8 

Tabela 4: Resultados do SVM utilizando a função 
Kernel polinomial. 

 
A Figura 1 mostra os resultados do classificador 

utilizando os Kernels linear (KL), radial (KR) e 
polinomial (KP). As barras na cor azul representam a 
sensibilidade, as barras na cor marron representam a 
especificidade, as barras na cor cinza representam a 
acurácia e a barra amarela representa a precisão. 
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Figura 1: Resultados do classificador SVM utilizando 3 
funções Kernel diferentes. 
 
Discussão 
 

Para os dados utilizados, a função Kernel que 
apresentou os melhores resultados foi a Radial. O 
classificador consegui identificar os 10 participantes do 
G1 como sendo realmente integrantes do G1 e os 10 
participantes do G2 como sendo do G2. O músculo 
orbicular da boca apresentou resultados perfeitos quando 
utilizado o Kernel radial. Quando se utilizou o Kernel 
polinomial, o classificador consegiu identificar todos os 
indivíduos saudáveis porém errou na classificação de 
apenas dois indivíduos com hanseníase, indicando que 
apesar de apresentar uma especificidade de 80% o 
método é eficiente. Quando se tem um número baixo de 
participantes, a má classificação de um indivíduo pode 
levar a uma alta queda de certos parametros do 
classificador como foi o que aconteceu com a 
especificidade do Kernel polinomial. 

 
Conclusão 
 

Quando se procura classificar padrões de dados de 
eletromiografia em indivíduos com hanseníase e 
saudáveis, utilizando um classificador SVM, a função 
Kernel radial apresenta uma taxa de acerto superior do 
que quando se utiliza uma função Kernel linear e 
polinomial. 
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Resumo: A eletroencefalografia (EEG) tem se tornado 
um método de monitorização eletrofisiológica bastante 
utilizada em patologias que afetam o sistema nervoso 
central. O presente estudo teve como objetivo descrever 
como ocorre a criação de uma base de dados em EEG 
normal, considerando registros superficiais de Alta 
Frequência (0-100 Hz), visto que não existe na literatura 
a descrição desta de forma detalhada e esclarecida. 
Propõe-se um protocolo de coleta aplicado, inicialmente, 
à 10 voluntários participantes da pesquisa de forma a 
registrar a atividade elétrica cerebral durante a execução 
de tarefas pré-definidas. Do total de dez exames-piloto 
realizados, nove foram efetivamente aprovados pelo 
neurologista, qualitativamente. Pretende-se registrar uma 
grande quantidade de indivíduos que contemplem os 
critérios de inclusão, para que estudos quantitativos 
sejam realizados posteriormente, servindo como grupo 
controle. 
Palavras-chave: Eletroencefalografia, Base de Dados, 
Normal 
 
Abstract: Electroencephalography (EEG) is an 
electrophysiological monitoring method widely used in 
pathologies that affect the central nervous system. This 
study describes the development of a database of normal 
EEG, considering superficial High-Frequency 
Oscillations (HFO) within the range 0-100 Hz, since 
there is neither detailed quantitative description in the 
literature about this subject, nor free available 
professional EEG data. It proposes a collection protocol 
applied initially to 10 volunteers participating in 
research in order to record brain electrical activity 
during the execution of pre- defined tasks. In total, the 
neurologist approved nine pilot tests performed, 

qualitatively. We discuss a protocol, which will be 
applied to a great number of individuals, who fit the 
inclusion criteria for quantitative studies. 
Keywords: Electroencephalography, Data base, Normal 
 
Introdução 
 
Uma das características fundamentais dos sinais 
biomédicos/biológicos é a não linearidade dos sinais [1-
3]. Os primeiros registros, e com eles, os primeiros 
estudos sobre o sinal elétrico cortical, foram realizados 
em 1920. Estes impulsionaram a área de estudo que hoje 
é denominada neurofisiologia, desenvolvendo cada vez 
mais equipamentos sensíveis para a captação do sinal e 
técnicas para análises do mesmo, como a 
eletroencefalografia quantitativa (EEGq) [4]. Com o 
avanço dos estudos em EEGq, foi possível classificar 
alguns ritmos característicos das ondas cerebrais que, 
conforme [5], consistem nos ritmos delta, atuando de 0,5 
- 3,5 Hz; teta, 3,5 - 7,5 Hz; alfa, 7,5 - 12,5 Hz; e beta, 
12,5-30Hz. A faixa de 0,5 – 35 Hz é a mais conhecida e 
mais aplicada na neurologia. Algumas patologias, como 
a epilepsia, têm relação com a mudança das frequências, 
como relatam em [6] e [7].  
A partir deste enfoque, a eletroencefalografia (EEG) tem 
se tornado um método de monitorização eletrofisiológica 
bastante útil em desequilíbrios que afetam direta ou 
indiretamente o sistema nervoso central [8]. Pois, apesar 
de ter se popularizado para o diagnóstico e manejo de 
pacientes com epilepsia, também permite uma rápida 
intervenção durante qualquer evento que possa gerar 
danos neurológicos ao paciente, na tentativa de 
minimizar a ocorrência de lesões [9]. Ao longo dos anos 
a existência de diferentes ondas cerebrais, que foram 
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classificados como ritmos de baixa frequência, sendo eles 
delta, teta, alfa e beta, foram usados para diagnosticar 
doenças do sistema nervoso. Porém essa disposição 
tradicional tem sido questionada com a inclusão das 
chamadas Oscilações de Altas Frequências (OAF) no 
padrão de análise do EEG [10]. As OAF são potenciais 
de atividade neural que são sincronizados e podem 
significar estado normal ou patológico do cérebro, tendo 
considerável relação com mecanismos epilépticos 
conforme disposto em [11]. Atuam numa faixa de 
frequência que varia de 80 – 600 Hz, acredita-se que 
muitas manifestações fisiológicas e patológicas estão 
presentes nessa faixa [12]. Como apontado em [7], 
estudos mostram que frequências acima de 100 Hz 
caracterizam o comportamento de estruturas epilépticas 
em pacientes acometidos com essa patologia, já as 
frequências entre 100-200 Hz estão relacionadas com o 
processamento fisiológico da memória.  
Além da revisão bibliográfica, buscou-se bancos de 
registros de EEG normal, porém poucas fontes de acesso 
gratuito estão disponíveis na Internet. Estes poucos 
bancos contém diversos tipos de estudo, envolvendo 
comparação de capacidade cognitiva entre indivíduos 
saudáveis e portadores de patologias [13], estudos de 
estimulação através de potenciais evocados/apresentação 
de imagens [14], [15], e epilepsia [16]. Porém, de uma 
maneira geral, os bancos disponíveis na rede são pouco 
documentados em termos dos critérios de inclusão do 
estudo e das características clínicas dos indivíduos 
envolvidos e, além disso, nenhum deles contém dados na 
faixa de frequência além de 40 Hz.  
Dessa forma, o trabalho objetiva fazer um estudo piloto 
que gravou e analisou sinal EEG de voluntários sadios 
mental e fisicamente para estimar valores de potências 
relativos à cada ritmo cerebral em todos eletrodos do 
sistema 10-20, e ainda realizar estudo da simetria 
cerebral, levando em consideração essa contribuição de 
potência por ritmo. Dessa forma, ao final, objetiva-se 
tentar estipular parâmetros característicos do EEG 
normal dessa população. 
 
Materiais e métodos 
 
A metodologia para construção da base de dados de EEG 
normal consiste em etapas fundamentais que são: 
Caracterização da amostra, Preparação da sala de 
registros, Preparação do voluntário, Atividades propostas 
e Validação dos dados. O presente projeto foi registrado 
no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
UFU (CEP UFU), sob número de protocolo CAAE 
54781615.6.0000.5152.  
Caracterização da amostra: A primeira etapa consistiu 
em definir a população estudada e, a partir dessa, 
estipular quais voluntários seriam aceitos para compor a 
base de dados. A população universitária da Universidade 
Federal de Uberlândia foi escolhida, e para ser voluntário, 
o indivíduo deve ser considerado neurologicamente 
normal, ou seja, não apresentar histórico prévio de 
patologias neurológicas e/ou não fazer uso de 
medicamentos constantemente; ser adulto ou com faixa 

etária entre 18 a 60 anos. O voluntário deve ter 
disponibilidade de pelo menos 2 horas para efetuar o 
registro, além de ser capaz de se submeter a uma 
preparação anterior ao dia de coleta que consiste nos 
procedimentos descritos a seguir. Não lavar o cabelo no 
dia da coleta; não lavar o cabelo com condicionador um 
dia anterior à coleta; não ingerir bebida alcóolica por, no 
mínimo, 48 horas antes à coleta; não ingerir café ou 
substâncias estimulantes no dia da coleta; ter tido boa 
noite de sono e descanso antes da coleta. 
Preparação da sala de registros: Os materiais 
necessários para realização das coletas são: Aparelho de 
EEG, notebook, fita métrica, gel condutor, pincéis 
atômicos, protocolo de registros e termos de 
consentimento impressos, eletrodos, caneta esferográfica. 
O aparelho de EEG utilizado foi o BrainNet BNT-EEG, 
disponibilizado no setor SEN/HCU – UFU e o software 
é o mesmo utilizado neste mesmo setor, versão REDE36 
(1.0). Esse aparelho tem capacidade para 23 eletrodos, 
sendo 2 referências auriculares. O computador utilizado 
tem sistema operacional Windows 7 com 64 Bits. As 
configurações para aquisição dos dados são: ‘Constante 
de Tempo’ igual a 0,16 s – 1,0 Hz; ‘Filtro Alta Frequência’ 
ajustado para 100 Hz; ‘Filtro Notch’ ligado e ‘Frequência 
Amostragem’ igual a 240Hz.  
Preparação do voluntário: Incialmente dados do 
voluntário como nome, idade, peso e medidas do escalpo 
cerebral são registrados. A colocação dos eletrodos 
obedece à montagem do Sistema 10-20 de colocação. 
Esse sistema consiste em colocar os eletrodos em locais 
com distâncias de 10% ou 20% de duas circunferências: 
uma medida longitudinal (entre Násio e Ínio) e uma 
medida transversal (entre os pontos pré-auriculares) irão 
gerar os pontos pré-frontais, frontais, centrais, parietais, 
temporais e occipitais; representados respectivamente 
pelas letras Fp, F, C, P, T e O. São adicionados ainda 
números pares quando os pontos estão do lado direito do 
escalpo e ímpares, do lado esquerdo. Quando eles 
estiverem na linha mediana, recebem o número 0. Para 
melhor condução do sinal é utilizada uma pasta 
condutora, da marca MaxxiFix, entre os eletrodos e couro 
cabeludo.  
Atividades propostas (Protocolo): Gravação em 
repouso, sendo 3 minutos com olhos fechados e 3 
minutos com olhos abertos. Essa atividade tem como 
objetivo registrar o sinal em repouso do voluntário. Em 
seguida faz-se a gravação de 2 minutos em 
hiperventilação seguida de 2 minutos de descanso. A 
hiperventilação é um mecanismo de ativação bastante 
usado em exames de EEG [17]. Posterior ao descanso são 
realizados 5 cálculos matemáticos com olhos abertos e 
depois a leitura de 10 palavras distintas. Essas duas 
atividades têm como objetivo estimular a parte cognitiva 
do cérebro. Após essas atividades são realizadas as 
estimulações de artefatos e a primeira delas é o artefato 
muscular provocado pela mordedura, onde o voluntário é 
solicitado a morder três vezes intercalado com momentos 
de descanso. A segunda atividade envolve franzir a testa, 
ocorrendo da mesma forma que a mordedura, e 
posteriormente é solicitado que o voluntário pisque de 
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forma mais suave para simular o artefato de piscamento, 
que contamina bastante o EEG de olhos abertos. Ao final 
da obtenção de artefatos é solicitado que o voluntário 
feche os olhos e faça movimento com os olhos fechados, 
simulando o artefato de movimento ocular. Após as 
estimulações de artefatos, a última etapa do protocolo 
corresponde à estimulação musical, que ocorre durante 
um minuto de  apresentação de música, em que o 
voluntário deve permanecer em repouso com olhos 
fechados. Para finalizar o registro, ainda é feita gravação 
de um minuto em silêncio, com o voluntário ainda em 
repouso e de olhos fechados.  
Validação dos dados: Cada dado registrado é gravado 
com um nome que irá caracterizar a coleta. Esse nome 
não têm relação com o nome do voluntário que originou 
esse registro, mas com a ordem de coleta. Portanto o 
primeiro registro recebeu o nome de “V_001” e assim por 
diante. Com essa nomenclatura os registros realizados 
são visualmente analisados um a um por um médico 
neurologista, a fim de que o mesmo avalie a coleta em 
termos visuais, verificando se o exame está laudável, ou 
seja, se o exame não apresenta artefatos indesejados. 
Após validação dos dados, os registros são organizados, 
de forma que o uso possa ser facilitado. 
 
Resultados 
 
Foram realizados até agora 10 registros-piloto, para testes, 
verificações e correções de possíveis falhas do mesmo. 
Dessa maneira, a Tabela 1 contém as informações das 10 
coletas-piloto. Todos esses registros foram submetidos à 
análise visual do médico neurologista e desses, nove 
foram aprovados. A Figura 1 é uma mostra de um dos 
registros-piloto feitos na parte de olhos abertos. Já a 
Figura 2 é um exemplo de artefato muscular gerado em 
um dos registros-piloto desse estudo.  
 
Tabela 1: Perfil biométrico dos 10 voluntários. 

 
 

 
Figura 1: Sinal EEG obtido de voluntário em repouso 
com olhos abertos. 
 
 

 
Figura 2: Sinal EEG obtido de voluntário, com presença 
de artefato muscular durante a mordedura. 
 
Discussão e Conclusão 
 
Com o protocolo de registros de EEG pretende-se coletar 
pelo menos 100 indivíduos que se encaixem nos critérios 
de inclusão. Dessa forma, a base de dados de EEG será 
organizada com a finalidade de disponibilização desses 
dados para o meio acadêmico, contribuindo assim com 
pesquisadores da área e ainda estimular estudos de dados 
de EEG normal.  
Nota-se deficiência de contribuições científicas que 
quantificam padrões de EEG normal, principalmente no 
que se refere à EEG em frequências acima de 40 Hz. Em 
bibliografias consagradas de neurologia como [17] e [18] 
é possível verificar alguns parâmetros visuais ligados à 
condição de normalidade do EEG, além de parâmetros 
quantitativos de amplitudes do sinal.  
A partir dessa base de dados será possível realizar vários 
estudos quantitativos, por exemplo, analisando o 
comportamento do indivíduo normal quando atividades 
cognitivas são propostas ou ainda sob estimulação 
musical. Também haverá possibilidade de desenvolver 
estudos de análise quantitativa para encontrar padrões 

Nome Gênero Idade 
(anos) 

 
Peso 
 [kg] 

 
Altura 
[m] 

V001 Feminino 43 68 1,66 
V002 Masculino 24 87 1,71 
V003 Feminino 22 74 167 
V004 Masculino 22 74 1,81 
V005 Masculino 50 92 1,72 
V006 Feminino 26 67 1,70 
V007 Masculino 58 73 1,78 
V008 Masculino 22 90 1,73 
V009 Feminino  19 59 1,70 
V010 Feminino 50 57 1,64 
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nos exames a partir do processamento de sinais, criando 
quantificadores que sejam capazes de fornecer 
informações da atividade fisióloga cerebral, 
classificando-a como dentro da normalidade, o que 
melhora a precisão de diagnósticos no uso do EEG.  
Será possível também realizar estudos de vários tipos de 
artefatos que contaminam exames de EEG no geral, 
principalmente em ambientes de UTI, viabilizando dessa 
maneira a estruturação de filtros digitais que sejam 
eficazes na resolução desses problemas.  
Porém a realização desse banco de dados de EEG normal 
e de alta frequência é tarefa bastante minuciosa, visto que 
o tempo mínimo gasto para registro é de uma hora, e 
portanto o voluntário deve estar descansado e não pode 
em hipótese alguma ficar em estado de sonolência. Há 
também o fato de que o voluntário deve seguir as 
solicitações feitas durante o pré-registro, o que pode se 
tornar um potencial problema, pois não há como garantir 
que o voluntário o faça. Ademais eletrodos não-invasivos 
podem se danificar com o tempo e gerar artefatos no 
registro.  
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Resumo: Mobiliário hospitalar são os móveis 
utilizados em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde 
(EAS) para auxiliar no atendimento ao paciente, tais 
como, cadeira de rodas, berço, maca, mesa cirúrgica, 
entre outros. Móveis hospitalares de qualidade não estão 
ligados a luxo e sim a conforto, segurança e boa condição 
na prestação de serviço. Um mobiliário adequado 
contribui para a eficiência na realização de tarefas 
executadas pelos profissionais de saúde. Os eventos 
adversos (EAs) em hospitais, ou seja, as ocorrências de 
uma complicação indesejada decorrente do cuidado 
prestado aos pacientes, não atribuída à evolução natural 
da doença de base, são associados a fatores intrínsecos, 
vinculados ao paciente (idade avançada e mobilidade 
reduzida) e fatores extrínsecos, vinculados ao ambiente 
físico (altura inadequada do mobiliário, mobiliário 
obsoleto, leitos altos e/ou sem grades) e demais 
características organizacionais. Alguns móveis 
hospitalares podem causar EAs como quedas, fraturas e 
hematomas. Esses acidentes podem ser prevenidos 
quando sua causa origem é detectada e tratada 
previamente. Esse estudo faz uma revisão sistemática 
sobre mobiliários hospitalares com incidência em 
eventos adversos a fim de comprovar a necessidade da 
realização de uma Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) 
do mobiliário hospitalar de um hospital para minimizar a 
ocorrência dos eventos adversos.  
 
Palavras-chave: Mobiliário Hospitalar, Evento Adverso, 
Segurança do paciente, ATS. 
 
Abstract: Hospital furniture are furniture used in Health 
Care Establishments to assist the patient care, like 
wheelchairs, cots, stretchers, surgical table and others. 
Hospital furniture with quality are not related to luxury, 
but with comfort, security and good condition in provide 
services. An appropriate furniture contributes for the 
efficiency in tasks performed by health professionals. The 
adverse events in hospitals, the occurrence of an 
unwanted complication due to the care provided to the 
patients, non assigned to the base disease , are associated 
with intrinsic factors , related to the patient (age and 
reduced mobility) and extrinsic factors, related to the 
physical environment (inadequacy in the high of the 
furniture, old furniture, high beds and without grid ) and 
other organizational conditions. Some hospital furniture 
can cause adverse events like falls, fractures and bruises. 
These accidents can be prevented when the origin cause 
is detected and previously treated. This study is a 

systematic review about hospital furniture with incidence 
in adverse events to prove the need of a Health 
Technology Analysis of hospital furniture from an 
hospital to minimize the occurrence of adverse events. 
 
Keywords: Hospital Furniture, Adverse Event, Patient 
security, ATS. 
 
Introdução 
 

As tecnologias relacionadas à saúde evoluíram 
significativamente nas últimas décadas, unido a isso, a 
variedade dos equipamentos médico-assistenciais 
também aumentou. O mobiliário hospitalar, ainda que 
não acionado por fonte de energia, é considerado um 
equipamento médico-assistencial [1], portanto é um item 
que deve ser estudado para garantir a qualidade e 
segurança aos pacientes e funcionários que os utilizam.  

Os móveis hospitalares estão presentes em toda área 
de um estabelecimento de saúde, e representam a mobília 
usada como apoio a serviços específicos e auxílio no 
atendimento dos pacientes e seus familiares e a equipe de 
funcionários do hospital [2]. Macas, mesas cirúrgicas, 
cadeiras de rodas e camas são exemplos de móveis 
hospitalares. 

A indústria hospitalar demanda muito desses objetos 
comuns, que devem garantir conforto e suporte ao 
paciente durante momentos estressantes e não causar 
nenhum evento adverso. Entende-se por evento adverso 
(EA) a ocorrência de uma complicação indesejada 
decorrente do cuidado prestado aos pacientes, não 
atribuída à evolução natural da doença de base [2]. Os 
EAS podem ser associados a fatores intrínsecos, 
vinculados ao paciente (idade avançada e mobilidade 
reduzida) e fatores extrínsecos, vinculados ao ambiente 
físico (altura inadequada do mobiliário, mobiliário 
obsoleto, leitos altos e/ou sem grades) e demais 
características organizacionais [3, 4]. A quantidade de 
eventos adversos que ocorrem dentro de um EAS está 
diretamente ligada à segurança do paciente e por razão 
disso faz-se necessário um estudo do mobiliário para 
verificar se ele permite que a equipe de funcionários 
trabalha de forma competente e segura e, mais importante, 
que ele não contribuir com danos aos pacientes e à equipe 
de atendimento [2].  

Esse estudo faz uma revisão sistemática sobre o 
mobiliário hospitalar com incidência em eventos 
adversos com o objetivo de comprovar a hispótese de que 
os móveis hospitalares, quando não adequados, podem 
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aumentar o risco de ocorrência de eventos adversos num 
EAS, além de dificultar a atuação dos profissionais de 
saúde. 

 
Materiais e métodos 
 

Foi feita uma revisão sistemática, no período de 28 de 
fevereiro a 30 de abril de 2016. Para busca dos artigos, 
foram consultadas as bases de dados eletrônicas PubMed, 
Google Acadêmico, LILACS, BIREME e MedLine. Como 
critério de exclusão os artigos deveriam tratar sobre os 
temas de “Mobiliário hospitalar com incidência em 
eventos adversos“, “design hospitalar e eventos 
adversos“ e “quedas envolvendo mobiliário hospitalar“ e 
terem sido publicados a menos de 10 anos. A pesquisa foi 
realizada considerando as línguas portuguesa, inglesa e 
espanhola. Por título foram encontrados 40 artigos e, 
após triagem e leitura foi avaliado que 10 artigos 
realmente são relevantes para esta pesquisa. A figura 1 
mostra o fluxograma para demonstrar a seleção dos 
estudos.  

 

 
 
Figura 1: Fluxograma de seleção dos estudos. 
 
Resultados 
 

No trabalho Avaliação do ambiente físico e 
mobiliário quanto ao risco de quedas: diagnóstico 
situacional (2014), o autor reconhece que os eventos 
adversos em hospitais (na sua maioria, quedas) 
geralmente estão associados a fatores vinculados tanto ao 
indivíduo como ao ambiente físico [3].  

Os fatores vinculados ao indivíduo, chamados 
intrínsecos, são aqueles que independem do ambiente. 
Como idade avançada, mobilidade reduzida, quedas 
recentes, hipotensão postural e fraqueza muscular [3]. 
Além desses, pode-se citar o sedentarismo, défict visual, 
problema de sensibilidade auditiva, dificuldade na 
marcha, presença de doenças crônicas e uso de 
medicamentos [5, 6].  

Já os fatores extrínsecos, vinculados ao ambiente 
físico são aqueles fatores ambientais e organizacionais. 
Como piso desnivelado, objetos no chão que atrapalhem 
a mobilidade do paciente, altura inadequada dos 

mobiliários, insuficiência e inadequação de recursos 
humanos, ou seja, quadro de pessoal inferior à 
necessidade de atendimento, e auxílio aos pacientes 
internados [3, 4]. 

Mobiliário obsoleto e carente de manutenção, pouca 
iluminação, pisos molhados e escorregadios, grande 
distância até o banheiro, leitos altos e/ou sem grades, 
ausência de escadas junto às camas, degraus mal 
sinalizados, uso de peças ortopédicas, tais como muletas 
ou bengalas e obstáculos pelo caminho também são 
fatores exteriores ao paciente. A medida mais adequada 
nesses casos é promover modificações necessárias para 
adaptação do ambiente [4, 5].  

Dentre os eventos adversos ocasionados num EAS, o 
mais comum é a queda de pacientes. Segundo Boushon 
et al (2012), quedas de pacientes produzem danos em 30% 
a 50% dos casos, sendo que de 6% a 44% desses 
pacientes sofrem danos de natureza grave, como fraturas, 
hematomas subdurais e sangramentos, que podem levar 
ao óbito [7].  

No trabalho Fall prevention in acute care hospitals: a 
randomized trial (2010), o autor conclui que a 
hospitalização de um paciente aumenta o risco de queda 
pois ele não se sente familiarizado ao ambiente [8].  

Em um Hospital Público do Município de São Paulo 
foi realizado um estudo de caso [9] para avaliar a estru-
tura física das unidades de internação da clínica médica e 
cirúrgica e qual a influência dessa estrutura nos eventos 
adversos (quedas) dos pacientes internados. Essa pes-
quisa avaliou 922 incidentes, dos quais 205 (22,23%) fo-
ram quedas. Essa avaliação foi feita durante seis meses, 
o que indica que a queda é um evento frequente [9]. 59% 
das quedas não causaram danos, 30% causaram algum 
dano e 11% não foi informado, essas porcentagens indi-
cam gravidade moderada e de alta detecção. As quedas 
foram prevalentes no turno noturno (50%) e quanto a lo-
cal de queda, os resultados mostram que ocorrem mais 
nos quartos (43%), seguido de banheiros (24%), outros 
cômodos como corredor, saguão do PS, locais de exame, 
entre outros somam 19%. 14% não foram informados [9].  

A altura de queda mais comum é da própria altura 
(53%), e em seguida cama/leito/maca (23%) e 
cadeira/cadeira de rodas/poltrona (10%) [9]. 

A metodologia utilizou um check list para avaliar os 
fatores de risco de queda e com os dados coletados, o 
autor concluiu que dentre as seis unidades analisadas, 
haviam algumas com interruptores de luz sem 
acessibilidade, mobiliário com rodízio e sem travas, falta 
de camas elétricas e com grades e falta de escada de dois 
degraus com ponteira de borracha. 

Outro estudo, esse desenvolvido em um hospital no 
Rio de Janeiro [3] teve como objetivo realizar um 
diagnóstico situacional sobre os riscos de queda, 
considerando o ambiente físico e mobiliário hospitalar. A 
metodologia também foi baseada em um check list para 
identificar os principais riscos de quedas, passíveis de 
intervenção. O diário de campo focava na iluminação, 
pisos, corredor, barras de apoio e funcionalidade e 
conservação do mobiliário hospitalar. O check list na área 
de circulação, banheiros e enfermaria, enfatizou os 
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móveis: cama e escada auxiliar. Segundo o autor, "em 
todos os itens avaliados, houve uma identificação de 
inadequação" (JESUS et al, 2014, p.91). 

De vinte e duas portas de banheiros avaliadas, 63% 
estavam fora de conformidade com a RDC nº 307 (2002) 
[10]. De sessenta camas avaliadas, apenas oito (~13%) 
possuíam regulagem de altura. Desta forma, as escadas 
auxiliares eram necessárias para cinquenta e duas camas, 
porém apenas quarenta camas dos leitos avaliados tinham 
a escada. Ou seja, 20% das camas não tinham altura 
regulável e nem escada para auxiliar o paciente. Além 
disso, as escadas existentes não eram padronizadas. Nas 
camas dos leitos também não existia padronização entre 
elétricas ou manuais e quanto à funcionalidade das travas 
das rodas, 23,33% mostraram-se ineficazes [3]. 

O estudo Incidencia de Caídas en un Hospital de 
nivel 1: Factores Relacionados (2011) foi desenvolvido 
em um complexo hospitalar na Espanha e mostrou que 
36% das quedas ocorrem quando o paciente está andando, 
22% quando ele está na cama, 19% no banho, 14% 
sentado, 3% acompanhado, 3% sobre a cadeira de rodas 
e 3% sobre a maca [11].  

Pode-se perceber que a maioria das quedas ocorrem 
quando o paciente está andando, seguido do paciente 
sobre a cama. Isso ocorre porque dentre os motivos 
principais de queda se relacionam às grades das camas. 
Seguem os dados de motivo de queda: 19,44% das 
quedas ocorridas estavam relacionadas à grade da cama 
abaixada, 8,33% a posição das travas da cama, 8,33% a 
iluminação inadequada e 8,33% ao piso molhado ou 
deslizante, 5,56% a roupas e calçados inadequados e 50% 
a outras razões intrínsecas, como alterações cognitivas e 
influência de medicamentos [11].  

O trabalho Caracterização das quedas de pacientes 
segundo notificação em boletins de eventos adversos 
(2010) descreveu os eventos que se relacionaram a 
quedas de pacientes, notificadas pelo Boletim de 
Notificação de Eventos Adversos (BNEA). Eventos 
relacionados a quedas foram registrados em 80 boletins 
(10,7%) no período de 30 meses, o que implica na média 
de 2,6 quedas por mês. O índice de número de quedas por 
1000 pacientes internados é de 1,98 [12].  

Como resultado do estudo, os autores descobriram 
que as quedas em leito foram mais frequentes (55%), se-
guidas pelas quedas da própria altura (38,8%) e com fre-
quência menor (6,2%), observaram-se quedas a partir de 
cadeiras. Uma maior frequência de quedas foi verificada 
no período noturno (63,7%) e ocorreram, na sua maioria, 
nos primeiros cinco dias da admissão (61,7%) [12]. No-
vamente, nota-se que a maioria das quedas ocorrem 
quando o paciente está andando ou sobre a cama. 

Nesse contexto, deve haver uma atenção especial para 
crianças e bebês no âmbito hospitalar. O artigo Risk and 
protective factors for falls from furniture in young 
children: multicenter case-control study (2015) objetiva 
estimar os riscos associados e fatores de proteção para 
quedas de móveis de crianças de 0 a 4 anos.  

Conforme citado no estudo, a queda de móveis é 
comum em crianças muito novas, mas ainda há pouca 
evidência em fatores de proteção para esse tipo de 

acidente [13]. De 235 (duzentos e trinta e cinco) crianças 
que participaram do estudo, 83 (oitenta e três), cerca de 
35%, já sofreu queda ou lesão ocasionada por mobiliário.  
A maioria dos casos, 71 (setenta e uma) crianças (~86%) 
sofreram ferimentos individuais; A ocorrência mais 
comum foram batidas na cabeça (59%), cortes ou 
aranhões sem a necessidade de pontos (19%) e fraturas 
(14%), outras lesões diversas somaram 8% [13]. 
 
Discussão 
 

A busca de evidências científicas foi realizada com o 
objetivo de comprovar que, mesmo com a legislação 
atual, ainda existem muitas irregularidades no âmbito 
hospitalar relacionadas ao mobiliário e que essas 
irregularidades, quando corrigidas, podem trazer 
melhorias para os pacientes e funcionários do EAS no 
que diz respeito a diminuição de eventos adversos, 
otimização do atendimento e aumento da segurança do 
paciente.  

Após realizada a revisão sistemática, foi possível 
concluir que o meio onde o indivíduo está inserido pode 
tornar-se um importante predisponente a eventos 
adversos, principalmente quando esse ambiente 
encontra-se inadequado. Por isso, a atenção à segurança 
do ambiente é necessária, especialmente quando o 
paciente apresenta instabilidade postural.  A queda, 
evento adverso relacionado ao mobiliário de maior 
ocorrência, geralmente ocorre durante atividades de 
rotina, em momentos ocasionais, onde "o ambiente torna-
se perigoso proporcionalmente à vulnerabilidade da 
pessoa." (RAMOS et al, 2011, p.710) 

A partir desses dados, pode-se concluir que muitos 
eventos adversos podem ser evitados por ações simples 
envolvendo o mobiliário hospitalar, como posicionar 
corretamente as grades e as travas da cama, trocar o 
mobiliário obsoleto ou que não obedece às legislações 
vigentes e reorganizar o ambiente hospitalar para facilitar 
a mobilidade dos pacientes e funcionários. 
 
Conclusão 
 

Com essa revisão sistemática foi possível comprovar, 
baseado em evidências, que o mobiliário hospitalar, 
quando não adequado, pode aumentar o risco da 
ocorrência de um evento adverso dentro do EAS e 
dificultar a atuação do profissional de saúde. Além disso, 
mostra que quando se conhece a origem da causa dos 
eventos adversos, mudanças no design hospitalar e 
renovação ou manutenção da mobília podem minimizar 
esse risco e aumentar a segurança do paciente. 

Em diversos artigos, os autores concluíram a pesquisa 
com propostas para solucionar ou minimizar os fatores 
extrínsecos relacionados aos eventos adversos. Existe um 
número crescente de erros considerados evitáveis durante 
o processo de cuidado ao paciente. Por razão disso, o 
monitoramento e a prevenção dos danos na assistência à 
saúde devem ser discutidos de forma abrangente.  

 Medidas que aumentam a segurança do paciente 
e melhoram a qualidade do serviço de saúde estão sendo 
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ajustadas e estabelecidas, pois são elementos 
determinantes para reduzir os riscos de eventos adversos 
como queda e dano ao paciente. 
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Resumo:A eletroencefalografia (EEG) é comumente 
utilizada no auxílio de diagnósticos de doenças 
neurológicas. Este estudo objetiva, a partir dos dados de 
três exames de EEG em diferentes estágios de 
recuperação de um mesmo paciente comatoso e um 
registro de EEG de uma pessoa normal no sentido 
neurológico, investigar se valores da densidade espectral 
de potência (PSD) e da frequência mediana são distintos, 
possibilitando distinguir diferentes níveis de consciência 
de uma pessoa. Como principal resultado desse estudo 
notou-se que esses parâmetros quantitativos são distintos 
para o registro de coma comparado com o registro de 
normalidade. 
Palavras-chave: EEG, UTI, Densidade Espectral de 
Potência, Frequência Mediana.  
Abstract: Electroencephalography (EEG) is commonly 
used for diagnosis of neurological diseases. This study 
considers data from three different EEG examinations 
performed in the same comatose patient, at different 
recovery stages. Quantitative analysis is performed, also 
considering an EEG recording of a normal person in the 
neurological context. We investigate whether values of 
the power spectral density (PSD) and the median 
frequency are different from each other, and whether 
these assessments are able to distinguish different levels 
of a person's consciousness. Results point out that these 
quantitative parameters are different considering the 
normal individual and the comatose patient. 
Keywords: EEG, ICU, Power Spectral Density, Median 
Frequency. 
 
Introdução 

Apesar das diferente técnicas de neuroimagem 
estrutural, a eletroencefalografia (EEG) continua sendo o 
exame funcional neurológico mais utilizado [1], 
principalmente no sistema de saúde público brasileiro. O 
EEG mede a atividade elétrica do cérebro, a qual pode ser 

gravada continuamente à beira do leito, apresentando 
uma excelente resolução temporal, e é sensível a 
mudanças na estrutura e função do cérebro [2]. A função 
cerebral está representada no EEG por oscilações de 
certas frequências, que são captadas em tempo real de 
forma contínua e não-invasiva [3]. A grande 
sensibilidade do EEG às mudanças na atividade mental 
vem sendo reconhecida desde Berger (1929) e, 
recentemente, durante a aritmética mental, observou-se 
uma atenuação na amplitude do ritmo alfa [4]. Uma 
forma comumente utilizada deste exame é o EEG 
contínuo (CEEG), sendo este cada vez mais empregado 
para monitorar o funcionamento do cérebro em pacientes 
na unidade de terapia intensiva (UTI) [3,5]. 

Pacientes criticamente doentes estão em alto risco de 
uma variedade de ameaças neurológicas, dentre eles, as 
isquemias, convulsões, infecções, edemas e o aumento da 
pressão intracraniana. Caso estas não forem tratadas, 
podem resultar em deficiências neurológicas 
permanentes [2]. O monitoramento contínuo da atividade 
cerebral de pacientes na UTI, no caso do CEEG, 
possibilita visualizar alterações silenciosas na atividade 
cerebral, como por exemplo o estado epilético não-
convulsivo, permitindo assim intervenções médicas 
rápidas para melhorar os resultados clínicos destes 
pacientes [6, 7].  

Em [8] utiliza-se a análise espectral do EEG para 
diagnosticar diferentes estados de consciência de 
pacientes em Estado Vegetativo / Síndrome de Vigília 
Sem Resposta (VS/UWS) e Estado de Mínima 
Consciência (MCS) nas bandas de frequência delta, teta 
e alfa. Os espectros de potência relativos à banda delta de 
todos eletrodos apresentaram-se maiores em VS/UWS 
em relação MCS. Já para a banda alfa, suas amplitudes 
alcançaram valores elevados para os pacientes com MCS, 
em relação a VS/UWS. Já a contribuição de potência das 
duas faixas de frequência foi semelhante, considerando 
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os pacientes com distúrbio de consciência 
agudo/subagudo ou crônico e nem entre traumático e 
não-traumático. Esse diagnóstico é importante, pois 
dependendo do estado de consciência do paciente, 
diferentes tratamentos são adotados.  

Partindo do pressuposto que o exame de EEG pode 
auxiliar no diagnóstico de possíveis patologias, sendo 
comumente usado em ambiente de UTI, o presente 
trabalho é um estudo de caso que tem como objetivo 
central a comparação de três registros de EEG de um 
indivíduo em diferentes situações neurologicamente 
patológicas com outro indivíduo são, levando em 
consideração valores da densidade espectral de potência 
(PSD) e da frequência mediana. 

 
Materiais e métodos 
 

Caso clínico: Esse trabalho é referente à um estudo 
de caso clínico que ocorreu na UTI Adulto do HCU-UFU, 
autorizado pelo Comite de Etica em Pesquisa Humana / 
UFU, pelo processo protocolado sob n° 369/11, cujo 
paciente se recuperava de um traumatismo craniano com 
edema cerebral difuso. Com idade de 49 anos, do sexo 
masculino, possuía hematoma extradural retromastóideo 
à esquerda, e fratura subjacente com quadro estável, sem 
histórico prévio de patologia ou de medicação 
neurológicas relevantes. Ao longo da estadia no hospital, 
o paciente foi submetido a três exames de EEG. Cada 
exame foi realizado em diferentes estágios da 
recuperação do paciente, sendo esses estágios 
identificados nesse artigo pelas palavras: COMA, 
INTERMEDIÁRIO E CONSCIÊNCIA.  

Caracterização dos estágios: Na situação “Coma” o 
paciente apresentava padrão eletrográfico de surto- 
supressão generalizado, com predomínio de ondas beta 
difuso, de baixas amplitudes, considerado quadro clínico 
bastante grave e próximo à morte encefálica. Na situação 
“Intermediário”, o paciente estava em coma superficial, 
precedido por crise convulsiva generalizada, padrão 
eletrográfico contínuo e monótono com baixas 
amplitudes, predomínio de ritmos lentos, ondas delta e 
reduzido nível de ondas beta. Na situação “Consciência”, 
o paciente estava acordado, praticamente consciente, seu 
EEG apresentava ondas predominantemente delta, 
poucas teta, incluindo presença de ritmo rápido. 

Caracterização da amostra normal: Com o 
objetivo de comparar os três estágios registrados do 
paciente, foi escolhido um voluntário considerado como 
normal no sentido neurológico, ou seja, sem patologia 
neurológica prévia e sem consumo de remédios, do sexo 
masculino com 47 anos de idade. Este registro EEG foi 
efetuado a partir de um banco de dados de EEG que está 
sendo formado pela equipe pesquisadora. Separou-se o 
trecho do exame em que este indivíduo normal estava de 
olhos fechados, durante 3 minutos. Nesse artigo o estado 
referente à esse exame é denominado como NORMAL.  

Caracterização dos registros de EEG: Todos os 
registros foram realizados utilizando o amplificador de 
sinais biológicos BrainNet BNT-EEG (equipamento 
disponível no SEN HC-UFU), com filtro passa altas de 1 

Hz. Para os três registros realizados no paciente foi 
considerado um filtro passa-baixa de 35 Hz, com taxa de 
amostragem de 200 amostras por segundo, no leito da 
UTI. Já a amostra de EEG normal foi registrada com 
filtro passa-baixo de 100 Hz, frequência de amostragem 
240 Hz e realizada no Setor de Neurologia do HCU. Em 
todos os registros foram considerados 23 eletrodos, sendo 
que 20 correspondem ao registro da atividade elétrica 
cortical. 

Pré-processamento dos dados: Com o auxílio do 
médico neurologista foram selecionadas 10 épocas, de 1 
segundo cada, trechos esses caracterizados pela ausência 
de artefatos visuais. Em seguida foi utilizado um 
mecanismo para conversão dos dados gerados pelo 
aparelho de EEG para o formato MatLab. Cada um dos 
quatro sinais foi submetido à esse pré-processamento, 
gerando portanto um total de 40 trechos ou segmentos, 
cuja média temporal foi convertida para o valor zero.  

Processamento dos dados: Foram considerados dois 
parâmetros quantitativos de análise. O primeiro refere-se 
à Densidade Espectral de Potência (PSD), e portanto 
inicialmente foi calculada a autocorrelação de cada sinal, 
estimando-se em seguida a respectiva Transformada de 
Fourier. O módulo obtido foi normalizado, em seguida 
realizou-se a filtragem passa-baixa dos sinais em 35 Hz. 
O segundo parâmetro analisado foi a Frequência 
Mediana desta PSD, conforme (1).   

 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∑ |𝑥𝑥(𝑘𝑘)|𝑓𝑓(𝑘𝑘)𝑛𝑛

𝑘𝑘=0
∑ |𝑥𝑥(𝑘𝑘)|𝑛𝑛
𝑘𝑘=0

               (1) 
Onde:      n – Número de amostras do sinal |x(k)|. 
|x(k)| – Módulo da densidade espectral de potência.  
f(k) – Vetor de frequências. P = ∫ |x(k)|2n

k=0  
 
Em termos de PSD, o considerou-se na análise duas 
faixas: Ondas Lentas (frequências entre 1 a 7,5 Hz, 
correspondentes aos ritmos teta e delta) e Ondas Rápidas 
(frequências entre 7,5 a 35 Hz, correspondentes aos 
ritmos alfa e beta). Em seguida, para cada época de sinal, 
calculou-se a potência das ondas lentas a partir da PSD, 
valor este que foi dividido pela potência total 
(considerando a faixa 0-35 Hz) da época sob análise, 
gerando uma grandeza denominada “Porcentagem de 
Contribuição de Potência” (PCP) de ondas lentas. 
Procedimento análogo foi realizado para ondas rápidas, 
gerando a grandeza “PCP ondas rápidas”.  

Comparações e análises estatísticas: Sabe-se que 
para cada sinal foram selecionadas 10 épocas, e portanto, 
o processamento dos dados foi realizado para cada uma 
dessas épocas. Em seguida a fim de verificar a 
normalidade dos dados foi utilizado o teste estatístico 
Shapiro-Wilk. Posterior ao teste foram calculados valores 
das medianas dos resultados obtidos, ou seja, para cada 
parâmetro quantitativo calculado (PCP ondas lentas, PCP 
ondas rápidas ou Frequência Mediana) foram obtidos 10 
valores, e então realizada a mediana desses valores, por 
eletrodo analisado. Sendo assim, ao final, para cada 
registro (normal, coma, intermediário, consciência) 
geraram-se três vetores colunas: Mediana Ondas Lentas 
(referentes à PCP das ondas lentas), Mediana Ondas 
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rápidas (referentes à PCP das ondas rápidas) e Mediana 
Frequência Mediana. Cada vetor desses possui 20 linhas, 
cada qual apresentando resultados ligados a um eletrodo; 
e 1 coluna, referente à mediana dos 10 valores obtidos ao 
longo do processamento das 10 épocas. Assim como foi 
estimada a mediana aritmética dos valores 
correspondentes às 10 épocas para cada sinal, também 
foram obtidos os valores dos respectivos desvios-padrão 
(DP), e da mesma forma três vetores foram resultantes: 
DP-PCP Ondas Lentas, DP-PCP Ondas Rápidas e DP 
Frequência Mediana. Ao final, sabe-se que cada eletrodo 
foi caracterizado com um valor final de PCP referente à 
mediana (ondas lentas e rápidas), um valor final de PCP 
referente ao DP (ondas lentas e rápidas), um valor final 
de Frequência Mediana referente à mediana e, por fim, 
um valor final de Frequência Mediana referente ao DP. 
Posterior à esse processo, os eletrodos foram agrupados 
por regiões cerebrais, visto que, em condições de 
normalidade, olhos fechados e repouso, nas regiões 
posteriores, há prevalência de ritmos alfa, enquanto nas 
regiões anteriores, há prevalência de ritmos beta [9]. 
Portanto os eletrodos foram separados em: Frontais, 
Centrais, Temporais, Parietais e Occipitais. Com isso, as 
comparações nesse estudo foram realizadas apenas para 
as seguintes regiões: Anterior (eletrodos frontais) e 
Posterior (eletrodos parietais e occipitais). O teste de 
comparação utilizado foi o teste de Friedman, através do 
software BioEstat 5.0. 
 
Resultados 
 

A partir do teste de normalidade de Shapiro-Wilk foi 
checada a normalidade estatística das diversas variáveis 
aleatórias deste estudo, o que pode ser visto na Tabela 1.  

A Tabela 2 contém os resultados de média referentes 
aos cálculos de PCP e Frequência Mediana, tanto para as 
ondas lentas (Delta + Teta) e ondas rápidas (Alfa + Beta), 
quanto para valores de Frequência Mediana resultantes 
de cada grupo de eletrodos: Frontais, Centrais, Temporais, 
Parietais e Occipitais. Já a Tabela 3 é semelhante à Tabela 
2, porém considerando valores de desvio padrão. 

A Tabela 4 é referente ao Teste de Friedman para 
comparação entre o sinal normal e o sinal coma.  

 
Tabela 1:Teste de Normalidade Shapiro-Wilk. 𝛼𝛼 = 0,05. 

Sinal ou Situa-
ção Região 

Valores p  
Ondas 
Lentas 

Ondas 
Rápidas 

Frequência 
Mediana 

Normal 
Anterior 0.9857 0.4654 0.7033 
Posterior 0.5112 0.4586 0.0099 

Coma 
Anterior 0.4894 0.7922 0.2474 
Posterior 0.3168 0.3413 0.2889 

Intermediário 
Anterior 0.8417 0.4072 0.4179 
Posterior 0.9900 0.0862 0.6657 

Consciente 
Anterior 0.0447 0.7639 0.0668 
Posterior 0.4146 0.0085 0.3463 

 
 

 
Discussão 
 
      Inicialmente, deve-se confrontar a Tabela 2 com a 
descrição dos laudos clínicos efetuada na seção 
“Caracterização dos estágios” de “Materiais e métodos”. 
Para o sinal coma, todas as frequências medianas da 
tabela 2 correspondem a ritmos beta, exatamente 
conforme descrito em “Materiais e métodos”. Já para a 
situação “intermediário”, as grandezas PCP revelam um 
predomínio de potência de ondas lentas, novamente 
conforme o laudo discutido em “Materiais e métodos”.  

A partir dos dados contidos na Tabela 1, pode-se 
verificar que na região anterior do escalpo os parâmetros 
calculados para os sinais normal, coma e intermediário 
apresentaram comportamento de normalidade estatística. 
Já a região posterior apresentou alguns parâmetros não-
normais como a Frequência Mediana do sinal normal e a 
PCP das ondas rápidas do sinal consciente. Dessa forma 
optou-se por usar testes não-paramétricos para 
comparação desses dados (teste de Friedman). 

Analisando a Tabela 2, pode-se inferir que na situação 
“coma” há predominância de ondas lentas (delta e teta) 
em toda região cerebral. Por meio da Tabela 3 verifica-se 
ainda que, para esse sinal, o comportamento do desvio 
padrão para ondas lentas e para as ondas rápidas 
apresenta-se quase invariante relativamente ao conjunto 
de eletrodos. 

Para o sinal “intermediário” também há 
predominância de ondas lentas, conforme a Tabela 2. 
Neste caso, nota-se um comportamento 
aproximadamente constante nos valores de ondas lentas 
e rápidas, em todos os eletrodos, o que pode ser 
confirmado observando-se a Tabela 3, visto que os 
valores do desvio padrão por região são menores que 0,1 
para ambos os ritmos. Observa-se também para esse sinal 
uma diminuição da contribuição de ondas rápidas, sendo 
que a média com maior contribuição desse ritmo é 
verificada na região Central, como mostra a Tabela 2.  

No estado consciente também prevalece a presença de 
ondas lentas (Tabela 2). Já o desvio-padrão das diversas 
grandezas, considerando-se ondas rápidas e lentas, é 
praticamente constante nas regiões frontais, temporais e 
occipitais, vide Tabela 3. 

Quanto ao sinal normal, nota-se que as ondas rápidas 
são predominantes nas cinco regiões, como mostrado na 
Tabela 2. Porém, dessa mesma tabela, infere-se que a 
contribuição das ondas rápidas é maior à medida em que 
a região cerebral vai ficando posterior, tendo na região 
occipital uma média máxima desse ritmo. Este sinal 
apresentou elevada amplitude de desvio-padrão em todas 
regiões, como mostra a Tabela 3.  

Discutamos agora os resultados associados ao 
parâmetro de Frequência Mediana. Este atinge valores 
médios parecidos considerando-se as cinco regiões do 
escalpo, para o sinal coma, como mostrado na Tabela 2. 
Nota-se ainda que o desvio padrão (Tabela 3) apresenta 
valor máximo de 1,37 (região frontal) e valor mínimo de 
0,85 (região parietal). No sinal intermediário, a 
frequência mediana atingiu os mesmos valores em todas 

162162



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

as regiões cerebrais, porém comparado com o sinal coma, 
nota-se uma leve diminuição. O sinal de consciência é 
bastante similar ao sinal intermediário, tanto para os 
dados da Tabela 2 quanto para os dados da Tabela 3. O 
sinal normal por sua vez apresentou médias de valores 
desse parâmetro levemente superiores aos demais sinais 
(Tabela 2), tendo como valor máximo de desvio padrão 
1,43 (região parietal) e valor mínimo de 1,09 (região 
occipital).  

A partir do teste de Friedman, constata-se que os 
dados calculados para o sinal do voluntário “normal” são 
estatisticamente diferentes do sinal de coma do paciente. 
Portanto, pode-se dizer que valores de PCP para ondas 
lentas em regiões anteriores do escalpo cerebral são 
menores que aquelas das ondas rápidas. Já para o sinal de 
coma acontece o oposto. Nota-se que em situação 
neurológica “normal” as porcentagens de PCP na região 
frontal não apresentam tanta diferença, como é observado 
no estado de coma. É possível concluir então que, se em 
todas as cinco regiões cerebrais a PCP de ondas lentas for 

superior a 60%, o registro não pode ser considerado como 
neurologicamente normal. 

Observando [8], nota-se que o resultado relatado no 
presente artigo para o sinal de coma é condizente com o 
resultado dessa referência, visto uma maior potência de 
ondas lentas acontece nesse sinal. Outra convergência de 
resultados refere-se aos valores de Frequência Mediana 
calculados para os estados intermediário e consciência, 
sendo esses valores muito parecidos entre si, conforme os 
resultados anteriormente relatados em [8].  

A partir dos dados desse estudo piloto nota-se que os 
principais parâmetros quantitativos que podem 
diferenciar o estado de “coma” com o estado de 
“normalidade” são valores de PCP das regiões anteriores 
(eletrodos frontais) e regiões posteriores (eletrodos 
parietais e occipitais), pois de uma maneira geral foram 
os valores que apresentaram o comportamento mais 
distinto para ambos estados. 

 
Conclusão e trabalhos futuros 

A partir dos resultados obtidos, infere-se que 
diferentes situações clínicas podem ser caracterizadas e 
diferenciadas quantitativamente através do EEG. 

Nota-se que valores do quantificador PCP foram 
estatisticamente distintos quando comparados sinal de 
coma e sinal normal. Todavia, ao se comparar o sinal de 
consciência e sinal intermediário, não há diferença 
significativa. Observa-se ainda que os três sinais 
referentes ao paciente descrito nesse estudo apresentaram 
predominantemente ondas lentas e DP bastante reduzido. 
No caso do sinal normal, aconteceu exatamente o oposto: 
DP elevado, potência predominante de ondas rápidas, 
porém sem uma diferença tão significativa entre PCP 
ondas rápidas e PCP ondas lentas (com exceção dos 
eletrodos occipitais), como foi observado para as três 
situações patológicas.  
Esses resultados estão em conformidade com trabalhos 
anteriores da literatura [8].  

Ainda em termos do quantificador PCP, nota-se que, 
no contexto dos registros EEG do paciente, quanto maior 
o grau de inconsciência, mais elevada a PCP ondas 
rápidas e maior a amplitude do DP. Esses dois parâmetros, 
de fato, atingem seu pico na situação de coma. 

Em termos do parâmetro Frequência Mediana, nota-
se também valores distintos para o sinal coma e o sinal 
normal; porém, para os sinais consciente e intermediário, 
esta diferença praticamente não existe. É também 
interessante destacar que as frequências medianas ligadas 
à condição de normalidade são bastante próximas àquelas 
associadas à situação de coma. Em consequência deste 
fato, e observando-se a pequena variação da frequência 
mediana para todas as condições, quando comparada à 
variação dos parâmetros PCP, questiona-se então a 
validade do uso da frequência mediana como 
quantificador do EEG. 

Destaca-se ainda uma constatação interessante deste 
estudo de caso. Parece existir a possibilidade de 
classificação do registro EEG como anormal caso, para 
todas as cinco regiões cerebrais, a porcentagem de 
potência de ondas lentas for superior a 60%. Esta 
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constatação merece aprofundamento em estudos 
posteriores. 

Além disso, estudos futuros devem levar em 
consideração um número maior de registros de coma, 
bem como registros de pessoas normais, para que as 
análises estatísticas possam ser validadas com maior 
solidez. Também seria importante aprofundar a análise 
quantitativa considerando a PCP para as quatros faixas 
neurológicas separadamente (alfa, beta, teta, delta); além 
de se avaliar a bilateralidade dos registros através da 
ferramenta coerência espectral. 
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Resumo: O Engenheiro Clínico desempenha um papel 
muito importante na melhoria nos serviços oferecidos 
pelos EASs, criando ferramentas de gestão. Um bom 
exemplo é o desenvolvimento de gerenciamento das 
manutenções, que possui o intuito de aumentar a 
disponibilização dos equipamentos, realizando uma 
priorização do atendimento dos pedidos de serviço de 
manutenção (PSMs), de acordo com a importância de 
cada equipamento médico-assistencial (EMA) e também 
do setor onde o mesmo se encontra. Desta maneira, este 
trabalho apresenta a análise de desempenho de um 
modelo de Priorização da Manutenção Corretiva aplicado 
no Hospital das Clínicas de Uberlândia (HCU-UFU) 
desenvolvido por Pazeto (2016). A partir da análise 
comparativa entre os resultados da aplicação do modelo 
e o método realizado pelos profissionais do setor, obteve-
se um valor médio de 78,07% de concordância entre os 
meses analisados. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios, podendo-se concluir que o modelo traz 
benefícios ao setor de Engenharia Clínica e ao HCU-
UFU, organizando a priorização das manutenções 
corretivas e elevando a disponibilização dos EMAs. 
Palavras-chave: Priorização da Manutenção, 
Manutenção Corretiva, EAS, EMA. 
 
Abstract: The Clinical Engineer plays a very important 
role in improving the services offered by HCA’s, creating 
management tools. A good example is the development of 
a maintenance management, which has the intention to 
increase the equipment availability, performing a 
maintenance service requests (MSR’s) prioritization, 
according to the importance of each medical equipment 
(ME) and also the sector where it is. Thus, this job 
presents a performance analysis of the Corrective 
Maintenance Priorization model applied at Hospital das 
Clínicas de Uberlândia (HCU-UFU) developed by 
Pazeto (2016). From the comparative analysis between 
the results of applying the model and the sector 
professional’s method, there was obtained an average 
value of 78.07% of agreement between the analysed 
months. The obtained results were satisfactory, and may 
conclude that the model brings benefits to the Clinical 
Engineering sector and to the HCU-UFU, organizing the 

corrective maintenance prioritization and increasing the 
availability of ME’s. 
Keywords: Prioritization of Maintenance, Corrective 
Maintenance, Medical Equipment, Care Health 
Establishment. 
 
Introdução 
 

Nos últimos 100 anos, a dependência do sistema de 
saúde pela tecnologia médica tem crescido 
continuamente. Essa tecnologia habilita a intervenção de 
profissionais através de interações com seus pacientes de 
forma econômica, eficiente e segura [1]. Dispositivos 
médicos, em particular, são essenciais para a prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças e enfermidades, bem 
como a reabilitação do paciente [2]. O Estabelecimento 
Assistencial à Saúde (EAS) defronta-se com situações 
envolvendo Equipamentos Médico-Assistenciais 
(EMAs), tais como: desempenho insatisfatório, alto custo 
de manutenção, elevado índice de reparos, uso 
inadequado e a rápida obsolescência tecnológica [3]. 

A função de manutenção em uma organização é 
confrontada com a difícil tarefa de realizar reduções no 
tempo de ciclo e no custo, facilitando melhorias de 
qualidade e melhorias no ambiente de trabalho 
organizacional. Assim, um programa de manutenção 
eficaz pode contribuir de forma importante para melhorar 
a eficiência da produção, a disponibilidade, a fiabilidade 
e rentabilidade organizacional [4]. Ao implementar uma 
priorização em um sistema de manutenção corretiva, a 
qualidade dos serviços prestados em um EAS se eleva, 
oferecendo uma maior disponibilidade dos equipamentos 
e instalações de modo a atender um processo de produção 
ou de serviço, com confiabilidade, segurança, e custos 
adequados. 

Desta forma, este trabalho teve o intuito de analisar o 
desempenho de um modelo de priorização de 
manutenção corretiva dentro de um ambiente hospitalar. 
O modelo trata-se de uma ferramenta para auxiliar a 
gestão da manutenção, proporcionando maior controle e 
disponibilização dos equipamentos. Para realização da 
análise, foi feito um estudo detalhado do modelo a fim de 
avaliar seus critérios e realizar testes. 
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Materiais e métodos 
 

O modelo a ser revisado, desenvolvido por [5], trata-
se de uma ferramenta para auxiliar a gestão da 
manutenção corretiva de EMAs em EASs, 
proporcionando maior controle, melhor qualidade e 
disponibilidade dos equipamentos. Ele consiste na 
aplicação de uma Equação de Priorização com vários 
requisitos que definem a ordem priorização dos EMAs, e 
logo em seguida são verificados alguns critérios 
importantes que podem redefinir a posição de 
atendimento de cada EMA. 

Para elaboração da Equação de Priorização, a autora 
considerou as características de cada equipamento, a fim 
de se encontrar uma nota para cada EMA e classifica-las 
pela sua necessidade de priorização. Então, os seguintes 
requisitos foram selecionados para compor a equação: 

• Valor do EMA; 
• Importância dos EMA; 
• Recursos Financeiros; 
• Serviços Programados; 
• ANVISA; 
• Peso da Família do EMA. 
Tais requisitos atribuem notas de acordo com padrões 

estabelecidos para cada EMA. Posteriormente, todos os 
requisitos são considerados para formar a priorização P 
(Equação 1), e então cada equipamento recebe sua nota 
de prioridade.    

 Além das atribuições de notas para cada EMA, foram 
relacionados o grupo funcional de cada EMA. Os 
equipamentos são divididos de acordo com sua 
funcionalidade, ao total, eles são divididos em 27 grupos 
funcionais. Esse requisito é importante para a avaliação, 
pois prioriza a família de equipamentos que possuem 
mais criticidade no EAS. Ele é usado na equação como 
um peso que deve ser multiplicado à parte dos demais 
critérios, sendo dividido em três pesos diferentes, como 
valores de 1,5; 1,25 e 1. Todas as famílias dos EMAs 
recebem um peso, de acordo com suas características [1]. 

A Equação de Priorização é constituída da seguinte 
forma: (Equação 1). 

𝑷𝑷 = 𝑭𝑭 × (𝑽𝑽 + 𝑰𝑰 + 𝑹𝑹𝑭𝑭 + 𝑺𝑺𝑷𝑷 + 𝑨𝑨)  (1) 
Onde: 
F- Peso de cada família de EMA; 
V - Valor do EMA; 
I - Importância do EMA; 
RF - Recursos Financeiros; 
SP - Serviços Programados; 
A - Anvisa. 
 

Além da equação de priorização, outros tópicos de 
grande importância foram levados em consideração para 
priorizar os EMAs de forma correta. Tais critérios não são 
incluídos na equação por se tratarem de características 
específicas do EAS ou casos isolados. Foram eles: 

• EMA de Backup: se refere à quantidade de 
equipamentos médico-assistenciais que cada setor do 
EAS possui. Esse critério modifica a prioridade do EMA 
se o mesmo não contemplar equipamentos reserva; 

• Tempo Máximo: classifica os EMAs de acordo 
com quantidade máxima de tempo que ele pode ficar 
aguardando atendimento na fila para manutenção 
corretiva. Caso o EMA atinja o seu tempo máximo na fila, 
sua prioridade será maior, já que apesar de não ser 
considerado como crítico o EMA necessita ser atendido. 
Devido à sua aplicabilidade, esse critério deve ser 
atualizado constantemente, para que, caso necessário, 
ocorra a alteração da prioridade quando algum EMA 
atingir seu tempo máximo de espera. Os EMAS são 
classificados em três tempos: 24 horas, 48 horas e 96 
horas; 

• Eventos Inesperados: refere-se aos 
acontecimentos que não estão previstos dentro do modelo 
de priorização, e consequentemente, causam uma certa 
anormalidade no fluxo da Manutenção Corretiva. Desta 
maneira, os responsáveis pelo setor devem relacionar a 
priorização mais adequada de acordo com cada caso; 

• Setor Crítico: refere aos setores considerados 
mais críticos do hospital, os EMAs presentes nestes 
setores necessitam de uma priorização maior, pois é 
importante que tais equipamentos tenham maior 
disponibilidade para o setor. Os setores relacionados 
como críticos são a UTI e o Centro Cirúrgico; 

• Particularidades: tal critério leva em conta 
características individuais que os EMAs podem possuir e 
que influenciam a sua priorização em relação aos outros 
equipamentos. Dentro desse critério, foi inserido o fator 
Interdependência. Esse fator relaciona a dependência de 
dois ou mais equipamentos para seu funcionamento, ou 
seja, um EMA precisa de outro para que consiga 
funcionar. Assim, esses equipamentos devem ter a 
mesma priorização, já que dependem um do outro para 
que consigam exercer sua função. Os casos de 
interdependência são Hemodiálise e Osmose reversa; 
Autoclave e Osmose; e Ventilador Pulmonar, 
Umidificador e Blender. 

Após o levantamento dos detalhes do modelo de 
priorização, para realizar sua análise foi feito um 
acompanhamento no setor de Bioengenharia do HCU-
UFU e realizada a coleta de dados. 

A necessidade da realização do acompanhamento no 
setor da Bioengenharia foi sugerida pelos responsáveis 
pelo setor na reunião realizada para apresentação e 
discussão do modelo estudado. Segundo eles, o 
acompanhamento do setor é de suma importância para o 
entendimento dos processos realizados pelos 
profissionais, além de possibilitar a coleta de 
informações cruciais para o embasamento deste trabalho. 
Então, o acompanhamento no setor foi realizado a fim de 
se observar o cotidiano dos técnicos em relação às 
manutenções.  

Assim, foi possível entender as possíveis 
divergências entre o Modelo de Priorização e o método 
executado no setor. Foi possível constatar que existe uma 
divisão de tarefas entre os técnicos, onde se destacaram 
dois casos em especial. O primeiro caso se trata dos 
EMAs que podem ser vistoriados exclusivamente por 
algum profissional do setor, pelo fato do mesmo possuir 
treinamento e experiência em executar o serviço, pois na 
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sua maioria se tratam de equipamentos de maior 
complexidade. E o segundo caso, se refere aos 
profissionais que possuem preferência por realizar 
manutenção no EMA, por possuírem maior afinidade na 
realização da manutenção de tais equipamentos.   

Também foi possível relacionar alguns eventos 
adversos que ocorreram no período em que os testes 
foram realizados. Os eventos mais recorrentes foram 
picos de energia, que ocorreram no mês de Março de 
2016. Tal evento ocasionou a queima de alguns 
equipamentos do hospital, como camas motorizadas e um 
aparelho de Raios X. Segundo os profissionais da 
Bioengenharia, eventos como picos e quedas de energia 
são muito comuns e frequentes no HCU-UFU. 

Com o intuito de obter um resultado mais abrangente, 
a aplicação do sistema de priorização foi realizada num 
período de cinco meses, para isso, os dados foram 
coletados diretamente do banco de dados do HCU-UFU, 
com o auxílio de um responsável do Setor da Tecnologia 
da Informação (TI). Ao total, foram analisadas mais de 
840 Ordens de Serviço (OSs) de manutenção corretiva 
encerradas no período de dezembro de 2015 a abril de 
2016. Os dados coletados possuem número do PSM, 
setor que o EMA pertence, descrição do EMA, data e 
hora da abertura do chamado, data e hora em que o 
profissional realizou a primeira vistoria no EMA e, por 
fim, data e hora do encerramento da PSM. Vale ressaltar 
que a vistoria se caracteriza pelo primeiro atendimento 
que é realizado no EMA, ela não necessariamente 
soluciona o problema, mas se caracteriza pelo 
atendimento que verifica a situação do EMA. 

Para aplicar a Equação de Priorização, os dados 
coletados foram separados pela data de encerramento dos 
PSMs por mês: dezembro, janeiro, fevereiro, março e 
abril. E então, cada PSM recebeu uma nota de acordo 
com os resultados da Equação 1. 

Após obter a nota de todos os EMAs coletados, foi 
iniciada a etapa de verificação dos critérios de 
priorização. Esta etapa é fundamental para um resultado 
satisfatório do modelo, visto que tais critérios podem 
alterar a ordem de priorização já definida pela etapa 
anterior. 

Para aplicar os critérios, foi necessário definir uma 
ordem de importância dos mesmos, para que todos os 
EMAs sejam avaliados igualmente, não gerando 
divergência nos resultados. Além disso, certos critérios 
possuem mais relevância no quesito priorização, e 
necessitam de maior prioridade. Então, foi definida uma 
ordem decrescente para verificação dos critérios em 
tempo máximo, backup, setor crítico, particularidades e 
eventos inesperados. 

Para realizar o processo de priorização dos EMAs, é 
necessário avaliar a nota recebida pela equação e em 
seguida, os critérios de priorização. Chegando assim em 
uma ordem de priorização ideal.  

Além desses passos, foi necessário criar um padrão 
para verificação dos EMAs que possuem a mesma nota e 
não se diferenciam nos critérios de priorização. Para isso 
foi utilizado o método FIFO (first-in-first-out), que 
prioriza a ordem cronológica da entrada dos pedidos de 

manutenção, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a 
sair. Este método é o mais comumente utilizado em 
priorizações de serviços, neste caso, ele consiste na 
execução da manutenção corretiva de acordo com a 
abertura do serviço. O primeiro serviço a dar entrada no 
setor de manutenção será o primeiro serviço a ser 
executado. 

O FIFO será utilizado nos casos em que os EMAs 
possuem a mesma nota e não se enquadrem e nenhum dos 
critérios de priorização. Ou seja, em caso de empate, a 
priorização será definida pela abertura da OS. 

Desta maneira, foi realizada a priorização dos dados 
coletados. Para isso, os PSMs foram ordenados pelo dia 
e hora da vistoria. Em seguida os equipamentos foram 
priorizados de acordo com a nota recebida pela equação. 
Após essa classificação, os critérios de priorização foram 
analisados de acordo os passos já descritos. Por fim, foi 
gerada a ordem de priorização da manutenção corretiva. 
 
Resultados 
 

Após aplicar o método da priorização dos EMAs, o 
resultado obtido foi comparado com a ordem de vistoria 
realizada pelos profissionais do setor. O índice de 
concordância entre os resultados por cada mês pode ser 
observado no Gráfico 1. A média geral das concordâncias 
foi de 78,07%. 

 
Gráfico 1: Concordância por mês analisado 

 
Fonte: da autora. 

 
Apartir da aplicação do Modelo de Priorização 

foi possível identificar o motivo das divergências 
encontradas nos resultados, que foram relacionados 
como:  

• Tempo limite: EMAs que deveriam ser 
atendidos com mais prioridade pelo fato do seu tempo 
máximo de espera na fila ter excedido; 

• Backup: EMAs que deveriam ser priorizados 
por não possuírem equipamentos reservas no setor; 

• Localização do EMA: EMAs que deveriam 
possuir prioridade devido ao setor que se localizam, nos 
casos onde se localizam em setores críticos; 

• Interdependência: EMAs que deveriam ser 
priorizados pelo faro de outros EMAs dependerem do 
mesmo para funcionar, se enquadrando no critério 
interdependência; 

• Nota: EMAs que deveriam ser priorizados de 
acordo com suas notas; 
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• FIFO: EMAs que deveriam ser classificados 
conforme a abertura da PSM, já que não se enquadra nos 
outros critérios. 

Então, foi realizada a avaliação de desempenho das 
divergências encontradas em cada mês. O valor médio 
das discordâncias do período analisado pode ser 
observado no Gráfico 2. O tempo máximo e a nota dos 
EMAs são os critérios que mais causam divergência dos 
resultados, e a interdependência é o critério que possui 
menos influência. 

 
Gráfico 2 - Média das discordâncias do período analisado 

  
Fonte: da autora. 

 
Discussão 
 

Após avaliar as OSs de manutenção corretiva dos 
cinco meses e aplicar o modelo de priorização, foi 
possível identificar que um dos pontos que mais possuem 
relevância ao analisar a diferença dos resultados entre o 
sistema de priorização e o aplicado no dia-a-dia do setor 
de manutenção é o fator humano e a segmentação da 
equipe. Foi possível constatar que existe uma 
segmentação natural na equipe, onde alguns técnicos 
tendem a atender primeiramente certos tipos de EMA, 
principalmente de acordo com o tempo de serviço e pela 
experiência adquirida ao participar de cursos e 
treinamentos específicos.  

A justificativa para tal preferência é a facilidade e 
afinidade que eles possuem em realizar reparos nestes 
EMAs. Além disso, certos EMAs possuem um nível de 
complexidade maior que outros, consequentemente, 
exige mais experiência e conhecimento para realizar as 
manutenções.  

Tendo em conta o fator humano, relacionando 
experiência dos profissionais e também preferência dos 
mesmos, pode-se concluir que a maioria das divergências 
encontradas se deve pela soma destes fatores.  Um 
sistema de priorização adequado diminuiria tais fatos, 
pois o atendimento dos EMAs não ficaria a critério dos 
profissionais do setor, melhorando assim o índice de 
concordância entre o que seria ideal, pelo ponto de vista 
do modelo, e a realidade dos dados coletados no SisBie. 

O modelo de Priorização da Manutenção Corretiva 
estudado é de grande aplicabilidade nos EASs, pois o 
mesmo considera fatores importantes dos equipamentos 

em questão, bem como dos setores onde os mesmos se 
localizam. Devido a análise de desempenho dos 
resultados encontrados, é possível considerar que o 
método é passível de ser inserido no sistema de 
manutenção da Bioengenharia, o SisBie. 
 
Conclusão 
 

Com este trabalho, foi possível perceber a 
importância da Engenharia Clínica no gerenciamento dos 
EMAs nos EASs ao idealizar ferramentas para o auxílio 
no gerenciamento dos processos. A incorporação de 
tecnologia e conhecimentos da engenharia para criar 
soluções na gestão hospitalar resulta em melhorias como 
uma melhor qualidade da manutenção, proporcionando 
segurança para o paciente e operador, a diminuição do 
tempo de um equipamento parado e a longevidade do 
mesmo dentro da instituição.  

O Sistema de Priorização da Manutenção Corretiva 
vem como uma ferramenta para auxiliar na gestão dos 
EMAs, dinamizando as ordens de serviço e as 
manutenções, fornecendo um sistema simples e coerente 
para a organização do setor. Esta organização dos 
processos gerenciais implicará na maior disponibilidade 
dos EMAs para o HCU-UFU, e consequentemente, em 
um maior aproveitamento dos equipamentos.  

Desta maneira, o Modelo de Priorização proposto por 
Pazeto (2016), obteve um desempenho válido no período 
avaliado, e, se colocado em prática, trará grandes 
benefícios à instituição. 
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Resumo: Este artigo apresenta um aplicativo 
desenvolvido para o compartilhamento de imagens 
médicas que visa atender unidades básicas de saúde, já 
que em muitos hospitais, principalmente os de menor 
porte, existe a problemática da falta de médico 
especialista na área de radiologia, o qual efetuaria a 
análise e o laudo das imagens obtidas. Desta forma, o 
aplicativo seria uma ponte de comunicação entre o 
técnico em radiologia e o médico radiologista dessas 
unidades básicas de saúde com hospitais de maior porte. 
O software desenvolvido foi implementado no 
compilador Microsoft Visual Studio 2013, em C-Sharp, 
possuindo telas de acesso, cadastro e compartilhamento 
de imagens padrão DICOM, além de comentários 
(laudos) a respeito das mesmas. 
Palavras-chave: Telemedicina, telerradiologia, imagem 
médica. 
 
Abstract: This paper presents an application de-
veloped for medical image sharing that aims to meet 
basic health centers, as in many hospitals, especially 
smaller ones, there is the problem of shortage of medi-
cal specialist in radiology, who would implement the 
analysis and the report of the images obtained. 
In this way, the application would be a bridge of com-
munication between the radiographer and radiologist 
from these basic health centers with larger hospitals. 
The software developed was implemented in Microsoft 
Visual Studio 2013 compiler in C-sharp language, hav-
ing access screens, registration and sharing DICOM 
standard images and comments (report) about them. 
Keywords: Telemedicine. Teleradiology, medical image. 

 

Introdução 

A radiologia é um ramo da medicina que visa 
identificar alterações no corpo humano, através da 
obtenção de imagens geradas por raios-X ou em exames 
de ressonância magnética. O exame de raios-X é mais 
usual como o método para avaliar várias patologias. Ele 
é um exame que não possui contra-indicações para sua 
realização, além de ser feito sem o uso de contraste. 
Outra vantagem deste exame é o baixo custo e rápido 
tempo de realização, assim como também o diagnóstico, 
já que logo após a geração da imagem, o médico pode 
determinar seu laudo. 

Além da possibilidade de detecção de 
alterações fisiológicas, o exame de raios-X é utilizado 
para análise de fraturas ósseas. A traumatologia é uma 
especialidade médica que investiga, diagnostica e trata 
enfermidades que estão relacionadas com fraturas 
ósseas [1]. 

O exame radiológico é realizado por um 
técnico em radiologia, responsável por operar o 
equipamento de raios-X. Esse técnico é um profissional 
capacitado, formado em curso especializado para que 
ele seja capacitado a realizar tal procedimento. O 
diagnóstico de uma imagem radiológica é feito por um 
médico especializado em radiologia, denominado 
radiologista. O radiologista é responsável pela análise e 
interpretação de imagens de raios-X e dessa forma, 
responsável pela emissão de laudos e relatórios acerca 
dos exames radiológicos. 

A telemedicina, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), é a “prestação de cuidados de 
saúde em situações em que a distância é um fator crítico, 
por qualquer profissional de saúde usando tecnologias 
de informação e de comunicações para o intercâmbio de 
informação relevante para o diagnóstico, para o 
tratamento e a prevenção da doença e danos físicos, 
pesquisa e avaliação, e para a formação continuada dos 
prestadores, subordinada a objetivos de melhoria da 
saúde dos indivíduos e das comunidades” [2]. 

A telerradiologia é conceituada como a 
transmissão digital de imagens radiográficas por meio 
de tecnologias da informação e de comunicação, com o 
objetivo de permitir o diagnóstico à distância ou emitir 
uma segunda opinião especializada [3]. Ao ser 
empregado, a telerradiologia possibilita um aumento no 
número de exames radiológicos realizados em pequenas 
unidades de saúde, bem como um aumento na rapidez 
de diagnóstico e tratamento das patologias apresentadas, 
e, consequentemente, menores demanda em grandes 
centros de tratamento 

Sabendo da necessidade de transferências de 
indivíduos que apresentam características de fraturas 
ósseas para grandes centros de tratamento, o aplicativo 
X-laudo busca desenvolver uma solução para este 
problema através da telemedicina. O aplicativo foi 
gerado enfatizando um dos ramos da telemedicina que 
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se volta para o compartilhamento de imagens 
radiológicas entre dois locais distintos: a telerradiologia. 

Esse aplicativo foi baseado no emprego 
hipotético de telerradiologia entre uma unidade básica 
de saúde e o Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-UFU). Ambas as unidades 
de saúde são subordinadas ao Sistema Único de Saúde, 
e, dessa forma, tem acesso ao sistema de dados do 
mesmo. Foi considerado que, sempre quando solicitado, 
haverá um especialista em radiologia no HC-UFU, além 
da existência da estrutura física necessária para a 
implantação do sistema. 

O software usado foi implementado no 
compilador Microsoft Visual Studio 2013, em C-Sharp, 
possuindo telas de acesso, cadastro e compartilhamento 
de imagens padrão DICOM, além de comentários 
(laudos) a respeito das mesmas. 

 

Materiais e métodos 

Este aplicativo foi desenvolvido por um 
sistema que contém um software de telecomunicação, 
possibilitando o compartilhamento de imagens 
radiológicas em padrão DICOM (Digital Imaging and 
Communications in Medicine), o qual é um protocolo 
de comunicação padrão para imagens adotado pelo 
Colégio Americano de Radiologia. 

O X-laudo funciona como comunicação entre o 
técnico em radiologia e o médico radiologista, atuante 
em outra unidade de saúde, que no caso é o HC-UFU. 
Após a realização do exame de raios-X, o técnico em 
radiologia disponibiliza se necessário (já que o exame 
precisa ser solicitado pelo médico plantonista a outro 
profissional, para melhor diagnóstico) as imagens 
radiográficas no aplicativo X-laudo disponíveis na 
unidade básica de saúde. O médico radiologista – ou 
pode-se falar no plural, como médicos radiologistas, já 
que o aplicativo não é exclusivo de apenas um 
especialista nessa área; responsável pelo conteúdo 
recebido no aplicativo verifica a existência de laudos 
solicitados, e realiza as observações necessárias sobre as 
possíveis lesões e suas características, como localidade, 
estruturas afetadas, entre outros, além de também 
indicar a forma de tratamento mais adequado. 

Após essa análise, o médico radiologista envia 
o laudo para o técnico, onde o mesmo encaminharia 
para o médico que solicitou o exame na unidade básica 
de saúde. Esse sistema, para obter sucesso, seria 
executado em ambas as unidades. 

No software do aplicativo, existem ferramentas 
básicas de manipulação de imagens, como formatação 
de tamanho da imagem original assim como alteração 

no contraste e brilho da mesma. 

O software foi programado no compilador 
Microsoft Visual Studio 2013 em linguagem C-Sharp. 
Nele existem quatro telas básicas de funcionamento, 
sendo a primeira a Tela de Cadastro de Profissional. 
Nesse espaço há todos os dados necessários dos 
profissionais que utilizaram o software, bem como 
informações de login e senha para acesso. As 
informações são armazenadas em um banco de dados 
gerados a partir de armazenamento na linha Access do 
pacote Microsoft Office 2013 contendo informações 
pertinentes ao cadastrado (Código de cadastro, Nome, 
CPF, CRM, RG, Endereço, Telefone, Email, Login, 
Senha, Profissional, Instituição). 

A segunda é a Tela Acesso. Nesta tela, o 
usuário poderá preencher o campo com seu login e 
senha e, a partir dela, acessar sua tela de trabalho. Ao 
realizar o cadastro, o software separa cada grupo 
profissional (técnico em radiologia ou médico 
radiologista). Assim, o profissional só terá acesso à sua 
tela de interesse, otimizando o funcionamento do 
programa. 

 

Figura 1 – Imagem da Tela Acesso do aplicativo X-
laudo. 

A terceira é a Tela Técnico. O técnico 
radiologista poderá carregar as imagens em padrão 
DICOM, efetuando mudanças leves em seu contraste, 
mas a imagem enviada precisa ser necessariamente a 
original. Além disso, a cada imagem armazenada, o 
técnico poderá criar uma mensagem informando pontos 
que achar pertinente para a avaliação do médico. Nesta 
tela, os botões salvar e enviar executam a tarefa de 
guardar as imagens com suas mensagens em um arquivo, 
que será enviado para o médico radiologista responsável. 

 

Figura 2 – Imagem da Tela Técnico do aplicativo X-
laudo. 
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A quarta é a Tela Médico. Nela o médico 
responsável pela avaliação das imagens, ao acessar o 
software, poderá abrir o arquivo com as imagens e as 
respectivas mensagens enviadas pelo técnico, 
mensagens estas que partem do médico que solicitou a 
opinião do especialista em radiologia. Após a análise 
pelo especialista, o exame, já com o laudo, é enviado de 
volta para que o técnico encaminhe ao médico 
responsável pelo atendimento do paciente. Nesta tela 
não existirá a opção carregar imagem, como existe na 
tela do técnico. No lugar deste comando, há a opção 
abrir imagem que executa a tarefa de abrir as imagens e 
as mensagens recebidas pelo técnico. 

O armazenamento e compartilhamento destas 
imagens são realizados a partir de uma pasta 
compartilhada no serviço de armazenamento em nuvem 
Dropbox™ em ambas as máquinas. A partir da 
comunicação serviço de armazenamento (software), as 
imagens e arquivos texto enviados podem ser acessados 
livremente por dois operadores. 

 

Resultados 

Criado para melhorar e agilizar a comunicação 
entre médicos de diferentes especialidades, para 
aprimorar e até complementar o diagnóstico de exames 
de raios-X e, assim, agilizar o tratamento adequado para 
o paciente, o aplicativo X-laudo que usa de 
compartilhamento de imagens médicas pelo software 
criado em linguagem C-Sharp no compilador Microsoft 
Visual Studio 2013, mostra resultados positivos. Sua 
eficiência nos detalhes de envio e reenvio possibilitam 
aos utilizadores uma interação rápida e fácil, fazendo 
assim, com que o diagnóstico por imagem em unidades 
básicas de saúde, onde não existem médicos 
radiologistas de plantão, seja mais eficiente. O uso da 
pasta compartilhada em nuvem também é uma 
vantagem no sentido de que o Software se torna leve e 
de melhor funcionamento. Desta forma, o serviço de 
saúde é otimizado, no que tange ao rápido diagnóstico e 
melhores opções de tratamento, além de evitar o 
deslocamento desnecessário, em alguns casos, de 
pacientes que podem ser tratados ligeiramente, 
principalmente quando o local de saúde que o atendeu 
disponibiliza do tratamento e recursos necessários, 
oferecendo agilidade no processo e confiabilidade. 

 

Discussão 

O uso do aplicativo X-laudo, embasado na 
telerradiologia, possui pontos conflitantes, 
principalmente para utilização deste em hospitais 
públicos. Para que o sistema seja implantado e 
executado eficientemente, existem necessidades de 

caráter físico e pessoal que devem existir e serem 
respeitadas. 

Exemplo disso são as necessidades físicas. Para 
que seja possível a comunicação e manipulação das 
imagens, são necessários que existam, no mínimo, três 
computadores, com capacidade para processamento do 
sistema. Além disso, os computadores precisam estar 
conectados a uma rede de internet de boa qualidade e, 
também, ao sistema de dados do SUS para identificação 
de número do prontuário de cada paciente. Outra 
particularidade é a necessidade de monitores que 
possibilitem boa visualização das imagens geradas nos 
exames de rios-X, mesmo que o aplicativo permita 
visualizar a imagem alterando o brilho e contraste. 

Outro ponto a ser discutido é a necessidade em 
relação aos que utilizam o aplicativo. Para efetivar o uso 
dele, é primordial que haja disposição para que os 
usuários queiram utilizar o software, assim como 
treinamento para melhor capacitá-los acerca das funções 
e ferramentas do X-laudo, assim como o respeito ao 
sigilo empregado no compartilhamento de imagens. 

 

Conclusão 

Ponderando os pontos citados nesse trabalho e, 
sabendo que a telerradiologia é uma área que gera 
grandes possibilidades de melhorar o desempenho do 
profissional da saúde em relação ao seu tratamento, o 
aplicativo X-laudo, mesmo sendo de grande 
complexidade, pode ser uma ferramenta poderosa no 
que tange à laudos e tratamentos corretos, visto que 
qualquer ser humano está sujeito a erros e, com o uso 
desse aplicativo, pode-se diminuir a porcentagem de 
erros sobre laudos em exames de raios-X. Porém, deve-
se levar em consideração as dificuldades da implantação 
desse software nas unidades de saúde, como tecnologia 
usada, treinamento adequado e a prática do mesmo 
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Abstract: Breast cancer is the second leading cause of 
cancer death in women. Tomosynthesis is a new 
technique of additional exam that was created in order 
to improve the early detection of such disease. This 
technique shows a reconstructed image from different 
projections of the breast, reducing, this way, the effect of 
quantum noise due to the small thickness of the object of 
study. This paper aims at comparing the 3D 
reconstructed image with some filtered 2D 
polymethylmethacrylate (PMMA) images using 
structural similarity index (SSIM). We tested Wiener, 
Non-local Means, and Adaptive Median digital filters, 
which were applied at a region of interest of a 2D 
conventional mammography acquired in combo mode. 
From this work, we could quantify the level of similarity 
from different digital filters. Wiener and Adaptive 
Median filters increased the similarity between the 2D 
and the 3D tomosynthesis image, in terms of luminance, 
contrast and structure. However, the image with Non-
local Means decreased significantly the similarity 
between the pair of compared images, proving the 
ineffective of this filter in reducing quantum noise. 
Keywords: 2D mammography, digital filter, similarity, 
SSIM, tomosynthesis. 
 
Introduction 
 

For the past few years, while aiming for an earlier 
detection of breast cancer, a new and promising 
technique of digital image acquisition has been created: 
tomosynthesis [1]. On this new technique, commonly 
referred to as 3D mammography, the X-ray tube is 
rotated in a single plan around the compressed breast, 
generating a series of projections, one for each 
angulation of the X-ray tube. Thus, many slices are 
produced, that is, images in thin cuts of the breast from 
the series of projections that are generated [2-3]. 

When using this system, tumors are identified more 
easily, specially in dense breasts, due to a higher level of 
detail provided by this type of image and a higher 
contrast variation compared to the conventional 
mammography 2D images [2, 4-6]. A way to enhance 
certain 2D mammograms characteristics is by using 
digital filters that remove undesirable signal, mainly the 
quantum noise, improving the image assessment [7-9]. 

 
The quality of the images can be assessed 

quantitatively with the help of several similarity indexes 
described in scientific literature [10-14]. The structural 
similarity (SSIM) algorithm is regarded as well 
consolidated. It is broadly accepted due to its great 
evaluation precision and simple mathematical 
formulation [14]. 

The aim of this paper is to quantitatively compare 
the 3D reconstructed image (used as reference) with 
filtered 2D polymethylmethacrylate (PMMA) images, 
evaluating the influence of the filters used, through the 
structural similarity index (SSIM). 

 
Materials e methods 
 

For the image acquisition, we used a Full Field 
Digital Mammography from Hologic Inc,, Selenia 
Dimensions model that has the tomosynthesis 
technology included for image acquisition. The images 
were acquired at Radiology Institute of the University of 
São Paulo using polymethylmethacrylate (PMMA) 
plates totaling 50mm of thickness. 

This equipment can produce the combined 3D and 
2D images, known as combo mode, an imaging mode 
whereby both a 3D and 2D digital mammography image 
set are acquired in one breast compression. 

For the tests, we selected two images in the combo 
mode of the same exam (30 kVp): conventional 2D 
image and the 3D reconstruction generated from the 15 
projections produced in the PMMA plates. The 
conventional 2D image is nothing more than a 
“projection” acquired with the X-ray tube positioned in 
a zero degree angle. 

After the image acquisition, the 2D image was the 
only one post-processed with digital filters, since it is 
known that this type of image is affected by quantum 
noise. Digital filtering consists in applying 
operators/masks which aims at softening, correcting or 
enhancing an image characteristic on a certain specific 
application, trying to reduce undesirable artifacts of the 
image. 

In order to evaluate the digital filtering influence, 
three filters were applied to the 2D image: Wiener filter, 
Non-local Means filter and an Adaptive Median filter. 
Thus, four comparisons were made, such as: 3D 
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tomosynthesis and conventional 2D (without post-
processing), and 3D tomosynthesis with each one of the 
2D filtered images (Wiener, Non-local Means, Adaptive 
Median). 

The Wiener filter, also called the root mean square 
error filter, is an optimal linear filter and adaptive low-
pass. The coefficients of this type of filter are calculated 
to minimize the square of the average distance between 
the filter result and the desired sign [15]. On this paper, 
we applied the Wiener filter on the conventional 2D 
image with a fixed window of 3x3 pixels. 

The Non-local Means filter was the second one 
applied. Instead of behaving like most of the 
conventional algorithms, Non-local Means carries out a 
non-local filtering in which, for every pixel, all the other 
image pixels are taken into account to perform the 
filtering [16]. 

The other filter tested was the Adaptive Median with 
a fixed window of 3x3 pixels, based on the same 
concepts of the median filter. Nevertheless, the 
difference is on the sliding mask, which is applied in an 
adaptive way for every point of the image. The 
adaptation process is carried out for each one of the four 
axis used on the mask and it consists of the 
determination of the variation on the value of grey level 
inside the pre-established window [17]. 

Due to the different image dimensions, a region of 
interest (ROI) was defined for each of the five images 
tested this study. In order to do so, the central point of 
each image was calculated and a square region of 
100x100 pixels was defined from this central 
coordinate, shown in Figure 1. 

 

 

      

       
     Figure 1: Regions of interest: (a) 3D image; (b) 2D 
image (conventional); (c) 2D Wiener; (d) 2D Non-local 
Means; (e) 2D Adaptive Median. 

 

After defining the regions of interest (ROIs), the 
next step is to implement the structural similarity 
(SSIM) index. Such SSIM index was chosen because it 
has been broadly used; it is precise on its evaluations, as 
well as having simple mathematical formulation and 
short processing time [12]. The filters and similarity 
algorithm has been developed on the MATrix 
LABoratory (MATLAB®) software. 

The SSIM index is based on the comparison of pixel 
intensity local patterns, which are standardized to 
luminance, contrast and structure (covariance) [14]. 
Such similarity measure is calculated on several image 
windows, where the window size and function can be 
defined by the user. The similarity index between two 
windows of x and y coordinates and of the same size is 
presented as follows on Equation 1. 

. 
 

                  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = (2𝜇𝜇𝑥𝑥𝜇𝜇𝑦𝑦+𝐶𝐶1)(2𝜎𝜎𝑥𝑥𝑦𝑦+𝐶𝐶2)
(𝜇𝜇𝑥𝑥2+𝜇𝜇𝑦𝑦2+𝐶𝐶1)(𝜎𝜎𝑥𝑥2+𝜎𝜎𝑦𝑦2+𝐶𝐶2)

             (1) 

 
On Equation 1, μx and μy correspond to the average 

of coordinates x and y; σx and σy, to the x and y 
variance; σxy, to the x and y covariance; and, finally, C1 
and C2, two constants which stabilize the division when 
μx and μy are close to zero. C1 and C2 depend on the 
square of the multiplication of the dynamic range of L 
pixels by a constant vector defined by default as 0.05. 

The L variable, then, equals to (2Number of bits – 1), that 
is, if the image is 8 bits, L equals to 255. In our case, the 
L value was kept 1023, as the images were 10 bits. 

In practice, only an image global quality measure is 
needed. This way, it is used the Mean Structural 
Similarity (MSSIM) of the resulting matrix; it is 
composed by the SSIM index calculated between the X 
and Y images compared, from each window scanning, 
presented by Equation 2. The comparison can be made 
between any two images, allowing several applications 
[18]. 

 
    𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑋𝑋,𝑌𝑌) = 1

𝑀𝑀
∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑥𝑥𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗)𝑀𝑀
𝑗𝑗=1              (2) 

 
On Equation 2, the M variable indicates the number 

of the image local windows and xj and yj indicate the 
image content on the j position of the local window. The 
implemented MSSIM value varies between 0 and 1, 
where the higher the MSSIM value is, the more similar 
one image is to the other. The value 1 is reached when 
the compared image pair is identical. 

The Mean Structural Similarity (MSSIM) was 
calculated between the pairs of ROIs (Figure 1) 
analyzed using the Gaussian function (low-pass filter, σ 
= 1.5). 
 
Results 
 

Table 1 shows the results obtained to the similarity 
index MSSIM from the tests with the PMMA images. 
We used a Gaussian windowing function (σ = 1.5) with 
a window of size 3x3 pixels. 

a 

b c 
c 

d e 
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Table 1: Values obtained for the MSSIM calculated for 
each pair of ROIs compared. 
 

MSSIM Gaussian  
σ = 1.5 

3D vs. 2D 0.7992 
3D vs. 2D Wiener 0.8678 

3D vs. 2D Non-local Means 0.1583 
3D vs. 2D Adaptive Median 0.8326 

 
The similarity index between the conventional 2D 

image and the 3D tomosynthesis image was 0.7992. 
With this value, we can analyze the influence of the 
filters applied on the 2D conventional image.  

After using the Wiener and the Adaptive Median 
filters, the index reached the highest similarity values, 
0.8678 and 0.8326, respectively. The lowest similarity 
value was 0.1583, when the Non-local Means filter was 
applied on 2D image. 

Besides the quantitave analysis of the MSSIM 
values of each comparison, a similarity map of each 
analyzed image pair was also generated, allowing a 
visual analysis. Figure 2 shows the similarity maps 
obtained. 
 

         
(a)                                    (b) 

 

                 
                     (c)                                       (d)                            
 
Figure 2: Similarity maps - (a) 3D vs. 2D; (b) 3D vs. 2D 
Wiener; (c) 3D vs. 2D Non-local Means; (d) 3D vs. 
Adaptive Median. 
 

On this map, the white pixels represents identical 
dots on the compared images, whereas the grey and 
black dots represent differences. The darker the pixel is, 
the higher the difference is with, related to luminance, 
contrast and structure.  
 
Discussions 
 

The X-ray images are significantly affected by the 
quantum noise. Thus, in order to improve the image 
quality, and consequently, the signal to noise ratio, we 
apply three different digital filters on the images. Table 

1 reveals that the filters have behaved differently on the 
same image, given the different MSSIM index 
calculated. 

The highest similarity was observed on the images 
under the Wiener filter, which proves how efficient this 
filter is to reduce the quantum noise. Even though the 
similarity has increased when the Adaptive Median 
filter was applied to the 2D image, proving that its 
efficiency in reducing the quantum noise is probably 
lower than when the Wiener filter is used. 

These results were shown in similarity maps 
presented in Figure 2. We noted that the similarity maps 
between the 3D image vs. Wiener, and 3D image vs. 
Adaptive Median present lighter gray levels, indicating 
high similarity.  

This increase of similarity between 2D filtered 
images (Wiener and Adaptive Median) and the 3D 
image can be explained by the tomosynthesis 
acquisition geometry. As tomosynthesis reconstructs the 
imagem from a series of projections, the thickness of the 
object of study in each projection is smaller, reducing 
the X-ray scattering, and hence the effect of quantum 
noise. 

In this way, tomosynthesis images are supposed to 
have more contrast and luminance than de 2D 
conventional image due to the lower noise. Therefore, 
the filters performed a good role, since they increased 
the similarity, approximating the 2D and 3D images.  

The filter Non-local Means resulted in the lowest 
similarity index calculated, 0.1583. This filter proved to 
be inefficient in reducing the quantum noise on the 
images tested. Figure 2(c) demonstrates this result, since 
the resultant similarity map is mostly composed of 
darker values of pixels, revealing a very low similarity. 

 
Conclusion 
 

On this paper, we were able to quantify the 
similarity between mammographic image pairs. The use 
of filters, in some cases, have shown to be efficient to 
correlate the 2D conventional images and the 3D 
tomosynthesis image, establishing equivalences 
regarding luminance, contrast and structure. 

For this study, the Wiener filter has apparently been 
proven a good technique to be used on these types of 
images, since the noise has been reduced. However, the 
same not occurred with the Non-local Means filter, as 
the image with this filter had the lowest similarity to the 
3D image. 

As a future study, other digital filters will be tested, 
the number of regions of interest will be expanded and 
images will be collected with different acquisition 
techniques. We will implement new algorithms in order 
to establish a comparison with SSIM.  
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Resumo: Em pacientes com traumas do punho e da mão, 
a análise da força sustentada de preensão palmar permite 
programar os exercícios isométricos e monitorar o 
progresso da força muscular durante o programa de 
reabilitação. Previamente a realização desta avaliação em 
pacientes com traumas do punho e da mão, foi realizado 
um estudo em uma amostra de indivíduos jovens, sem 
história de traumas nos membros superiores. Nesse 
sentido, esse estudo teve como objetivo verificar em que 
momento da isometria começa a diminuição da força 
comparando os lados dominante e não dominante de 
homens e mulheres. Foram recrutados 36 voluntários, 
sendo 17 homens e 19 mulheres com idade média de 22 
(±2,0) anos. A força sustentada de preensão palmar foi 
mensurada durante 30 segundos utilizando um 
dinamômetro de preensão modelo G200, com célula de 
carga de precisão, da marca Biometrics®. Observou-se 
que ocorreu um declínio da força sustentada de preensão 
palmar em ambos os membros e grupos, porém houve 
diferença estatística em relação aos primeiros 10 
segundos e os últimos 10 segundos no membro 
dominante e não dominante dos homens e não dominante 
das mulheres. Conclui-se que houve uma diminuição da 
força de preensão palmar entre os primeiros 10 segundos 
e os últimos 10 segundo no membro dominante e não 
dominante para os homens, e somente para o membro não 
dominante para as mulheres. 
Palavras-chave: Força Muscular, Contração Isométrica, 
Exercício Isométrico, Reabilitação, Fisioterapia. 
 
Abstract: In patients with trauma of the wrist and hand, 
the analysis of sustained handgrip strength is an 
important item to program the isometric exercises and 
monitor the progress of muscle strength during the 
rehabilitation program. A sample of young individuals 
without trauma of upper limbs was used to conduction 
this test prior to patients with trauma of the wrist and 
hand. Thus, this study aimed to verify at what time of 
isometrics begins to decrease in strength comparing the 
dominant and non-dominant sides and with men and 
women. They recruited 36 volunteers, 17 men and 19 
women with an average age of 22 (± 2.0) years. Were 
divided into two groups, men group (G1) and women 
group (G2), the volunteers who agreed to participate in 

this research. Sustained grip strength was measured for 
30 seconds using a handgrip dynamometer model G200 
with precision load cell, the Biometrics® brand. In the 
results was founded a decline in sustained grip strength 
in both members and groups, but there was a statistical 
difference from the first 10 seconds and the last 10 
seconds in the dominant and non-dominant for men and 
not dominant for women. Concluded that there was a 
decrease in grip strength between the first 10 seconds and 
the last 10 seconds in the dominant and non-dominant for 
men and only to the non-dominant limb for women. 
Keywords: Muscle Strength, Isometric Contraction, 
Isometric Exercise, Rehabilitation, Physical Therapy 
Specialty. 
 
Introdução 
 

A força sustentada de preensão palmar é definida 
como uma medida de força exercida pela mão durante 
uma contração isométrica voluntária ao longo de um 
determinado tempo. Esse teste pode ser utilizado para 
diagnosticar doenças, programar os exercícios e 
monitorar o progresso da força muscular durante o 
programa de reabilitação [1]. 

Em pacientes com traumas do punho e da mão, essa 
avaliação permite quantificar o tempo de isometria para 
realização dos exercícios de fortalecimento. Para esses 
pacientes, a realização dos exercícios isométricos é 
importante para o fortalecimento dos músculos 
intrínsecos e extrínsecos da mão, porém a realização 
inadequada destes exercícios pode influenciar 
negativamente no ganho de força e no risco de 
desenvolver novas lesões musculares [2].  

Nesse contexto, os exercícios isométricos são um 
grande aliado para o condicionamento físico, ganho de 
força e para reabilitação fisioterapêutica. A relação entre 
a carga da resistência isométrica e o tempo de 
manutenção da isometria durante a realização de 
exercícios é um fator importante para a prescrição dos 
exercícios [3], pois quanto maior o tempo de isometria 
maior será a redução da capacidade do músculo em gerar 
força ou realizar trabalho [2].  

Em vista disso, torna-se importante a realização da 
avaliação da força sustentada de preensão palmar 
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objetivando avaliar a condição física, muscular e de 
resistência previamente a realização de protocolos de 
fortalecimento isométrico. Buscando auxiliar o 
fisioterapeuta na escolha de protocolos adequados para 
fortalecimento da musculatura do punho e da mão, esse 
estudo teve como objetivo verificar se o tempo de 
isometria durante o teste de força sustentada de preensão 
palmar por 30 segundos pode levar a diminuição da força 
nos membros dominante e não dominante de homens e 
mulheres. 

 
Materiais e métodos 
 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser um estudo 
transversal, composto por 36 voluntários jovens, sendo 
17 homens e 19 mulheres com idade média de 22 (±2,0) 
anos, a maioria destros (91,7%). A Tabela 1 apresenta um 
resumo das características dos voluntários. Os critérios 
de inclusão foram: a) ambos os sexos, b) idade entre 18 e 
30 anos, c) que não realizem exercício físico para os 
membros superiores nos últimos 6 meses, d) ausência de 
doenças cardiovasculares e e) ausência doenças 
neuromusculares e musculoesqueléticas nos membros 
superiores. 

Todos os voluntários foram informados sobre os 
objetivos e procedimentos da pesquisa e assinaram um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 
resolução nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 
com parecer 2416. 
 
Tabela 1: Características da amostra. 

Características Média (DP)  
ou n (%) 

Gênero, n (%)  
  Masculino 17 (47,2) 
  Feminino 
Média de Idade (DP) 
  Homens 
  Mulheres 

19 (52,8) 
 

22 (±2) 
22 (±2) 

Dominância, n (%)  
  Direita 33 (91,7) 
  Esquerda 2 (5,5) 
  Ambidestro 1 (2,8) 

DP = desvio padrão; n = número da amostra; % = 
porcentagem. 
 

Os voluntários que aceitaram participar da pesquisa 
foram alocados em dois grupos: grupo de homens (G1) e 
grupo de mulheres (G2). Em seguida foram submetidos a 
uma avaliação fisioterapêutica contendo: dados pessoais, 
questionário de preferência de lateralidade – Inventário 
de Dominância Lateral de Edimburgo [4] e o teste de 
força sustentada de preensão palmar por 30 segundos. 

A força sustentada de preensão palmar foi mensurada 
utilizando o Kit E-link da marca Biometrics® modelo 
H500 – Hand kit que inclui um dinamômetro modelo 
G200 com célula de carga de precisão e software de 
avaliação para os membros superiores (EWS – Upper 

Extremity Evaluation Software). Foi utilizada uma taxa 
de amostragem de 20Hz para coleta do teste. 

A avaliação da força sustentada de preensão palmar 
foi realizada uma única vez em ambos os membros, 
alternadamente, e calculadas as médias totais das forças 
nos 30 segundos e a média das forças nos primeiros 10 
segundos, de 10 a 20 segundos e de 20 a 30 segundos do 
teste (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Representação de uma coleta realizada para 
análise da média da força sustentada de preensão palmar 
durante os 30 segundos. 

 
Durante estas avaliações os voluntários 

permaneceram sentados, com o cotovelo fletido a 90º, 
antebraço e punho em neutro, segundo recomendação da 
Sociedade Americana dos Terapeutas da Mão [5,6]. Foi 
utilizada a empunhadura do dinamômetro na posição 3 
para os homens, e 2 para mulheres [7]. 

Análise Estatística – Os dados das forças sustentada 
de preensão palmar foram processados e analisados por 
uma rotina no programa Matlab® (The MathWorks Inc., 
USA) versão R2015a. Em seguida foram submetidos a 
análise descritiva e inferencial, com nível de 
significância de 5%. Na análise estatística descritiva, 
utilizou-se a média e o desvio padrão. Na estatística 
inferencial, para verificação da normalidade, utilizou-se 
o teste de Shapiro-Wilk. Para as análises foi utilizado 
ANOVA Multifatorial com post hoc de Tukey. Os dados 
foram processados por meio do programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 20. 
 
Resultados 
 

Nesse estudo foram analisados a força sustentada de 
preensão palmar durante 30 segundos de ambos os 
membros (dominante e não dominante) de homens e 
mulheres. A média e o desvio padrão das forças 
sustentada de preensão palmar durante os 30 segundos, 
nos membros dominante e não dominante de homens e 
mulheres foram representadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Média e desvio padrão das forças sustentada de 
preensão palmar durante os 30 segundos, nos membros 
dominante e não dominante de homens e mulheres.  

Grupo Tempo Lado 
Dominante 

(Kgf) 

Lado Não 
Dominante 

(Kgf) 
G1 0 a 10s 37,32 (±8,66) 34,58 (±9,99) 

10 a 20s 32,23 (±7,36) 28,64 (±8,80) 
20 a 30s 27,94 (±7,20) 26,54 (±7,15) 

G2 0 a 10s 18,58 (±4,94) 16,84 (±4,26) 
10 a 20s 14,37 (±4,08) 13,25 (±3,0) 
20 a 30s 13,70 (±3,75) 12,07 (±3,04) 

Kgf = quilograma força; G1 = grupo de homens; G2 = 
grupo de mulheres. 

 
Os resultados obtidos nesse estudo, demonstraram 

que houve um declínio da força de preensão nos 
membros dominante e não dominante, em ambos os 
grupos (Figura 2 e 3).  

 
Figura 2: Representação gráfica das médias e desvios 
padrões das forças sustentada de preensão palmar nos 
primeiros 10 segundos, de 10 a 20 segundos e de 20 a 30 
segundos, nos membros dominante e não dominante de 
homens. 
Kgf = quilograma força; s = segundos. 
 

 
Figura 3: Representação gráfica das médias e desvios 
padrões das forças sustentada nos primeiros 10 segundos, 
de 10 a 20 segundos e de 20 a 30 segundos, nos membros 
dominante e não dominante de mulheres. 
Kgf = quilograma força; s = segundos. 
 

A ANOVA foi utilizada para comparar a média das 
forças sustentadas de preensão nos primeiros 10 
segundos, de 10 a 20 segundos e de 20 a 30 segundos do 
teste. No G1 foram encontradas diferenças significativas 
para a força sustentada de preensão palmar nos primeiros 

10 segundos e para os últimos 10 segundos para os 
membros dominante e não dominante. Para o G2 foram 
encontradas diferenças significativas para a força 
sustentada de preensão palmar nos primeiros 10 
segundos e para os últimos 10 segundos para não 
dominante. 
 
Discussão 
 

Os dinamômetros eletrônicos oferecem vantagens 
quando comparados aos dinamômetros hidráulicos, que 
incluem a análise da força durante uma contração 
isométrica prolongada, o aumento da sensibilidade 
aplicada as forças, as leituras digitais aumentam a 
confiabilidade inter e intra avaliadores e promovem uma 
redução dos erros manuais de leitura e do cálculo das 
médias das forças [8,9]. 

Esses equipamentos apresentam uma maior precisão 
dos dados através do tempo, além de fornecer um 
feedback visual e auditivo importante no incentivo 
durante os testes de contração isométrica [10].  

Nesse estudo, o dinamômetro eletrônico foi utilizado 
para verificar se o tempo de isometria durante o teste de 
força sustentada de preensão palmar por 30 segundos 
pode levar a diminuição da força nos membros 
dominante e não dominante de homens e mulheres. 

Os resultados encontrados demonstraram que houve 
um declínio da força sustentada de preensão palmar nos 
membros dominante e não dominante, em ambos os 
grupos. Esse declínio foi maior em relação aos primeiros 
10 segundos e os últimos 10 segundos do teste. 

Vários fatores podem ter influenciado na produção de 
força da mão, tais como: variações no comprimento 
muscular, tipo de fibra, flexibilidade dos músculos e do 
tendão, condições articulares, tipo de preensão, largura 
do objeto de preensão e a configuração do corpo/articular 
[11]. 

Nesse sentido, para a realização da prática de 
exercícios isométricos é necessário o conhecimento 
prévio sobre o estado físico geral dos indivíduos, para 
quantificar o tempo máximo da isometria. É de extrema 
importância a orientação, acompanhamento e prescrição 
de exercícios de forma correta e bem orientada pelos 
profissionais responsáveis, uma vez que pode refletir 
negativamente na segurança, bem-estar físico e muscular.  

Com isso, verifica-se a necessidade da realização do 
teste de força sustentada de preensão palmar previamente 
a prescrição dos exercícios isométricos. Isso é importante 
para garantir que os indivíduos recebam um tratamento 
adequado e individualizado.  

Para Kisner (2005) os exercícios isométricos, quando 
utilizados para o fortalecimento, devem ser realizados 
com uma duração de 6 a 10 segundos. Porém para esse 
estudo não foram encontradas diferenças significativas 
da força sustentada de preensão palmar nos intervalos de 
0 a 10 segundos e de 10 a 20 segundos do teste, sugerindo 
que para o fortalecimento dos músculos intrínsecos e 
extrínsecos da mão, o tempo de isometria pode ser maior, 
atingindo até 20 segundos de isometria, em indivíduos 
jovens sem lesão ou traumas do punho e da mão. 

* ** *
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Outros estudos posteriormente serão realizados para 
estudar mais precisamente o tempo de isometria indicado 
para a realização do fortalecimento dos músculos 
intrínsecos e extrínsecos da mão em indivíduos jovens, 
dentro do intervalo de 10 a 20 segundos. 

 
Conclusão 
 

Conclui-se que houve uma diminuição da força de 
preensão palmar entre os primeiros 10 segundos e os 
últimos 10 segundo no membro dominante e não 
dominante para os homens, e somente para o membro não 
dominante para as mulheres. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo verificar a 
possibilidade de interpretar o ato de piscar os olhos para 
criar um meio de comunicação entre paciente e 
cuidador. Um dispositivo de controle foi projetado e 
desenvolvido utilizando um sensor de infravermelho e 
um LED infravermelho apontados para o olho do 
paciente instalados na armação de um óculos. A 
interpretação da informação é feita através de um 
dispositivo similar ao Arduino nano e a informação é 
apresentada em um display de LCD. Ao ocorrer um 
piscada o dispositivo altera a informação apresentada no 
display, facilitando a troca de informações básicas entre 
paciente e cuidador. Como o led infravermelho é um 
emissor de calor, foi observado que a potência emitida 
pelo sistema está em níveis seguros sendo muito inferior 
aos valores máximos estipulados em norma. Os testes 
mostraram que o sistema é viável sendo possível o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de um dispositivo 
de interpretação de piscadas com o uso de 
infravermelho. 
 
Palavras-chave: Arduino, piscar de olhos, sensor de 
infravermelho, LED infravermelho. 
 
Abstract: This paper aims to verify the possibility of eye 
blinking interpretation to create a means of 
communication between patient and caregiver. A control 
device was designed and developed using an infrared 
sensor and an infrared LED pointed towards the 
patient's eye installed in an eyeglass frame. The 
interpretation information is made by Arduino nano 
similar device and information is presented on an LCD 
display. When there is a blink the device changes the 
information displayed on the display, facilitating the 
exchange of basic informations between patient and 
caregiver. As the infrared LED is a heat emitter, it was 
observed that the power emitted by the system is at safe 
levels being much lower than the maximum values 
stipulated in the standards. The tests showed that the 
development of the device using infrared for blink 
interpretation is possible. 
 
Keywords: Arduino, eye blinking, infrared sensor, 
infrared LED. 
 
 
 
 

Introdução 
 

O ato de piscar os olhos tem função de renovar as 
lágrimas, proteger os olhos do contato com objetos 
externos e etc.  

Fechamentos e reaberturas rápidas ocorrem 
espontaneamente sem necessariamente existir um 
estimulo externo. 

O Piscar de olhos espontâneo é um indicador 
acessível para fadiga. Possui diversas vantagens uma 
vez que representa um ato normal simples de ser 
observado, sendo um fenômeno que reflete a influência 
do centro ativação nervosa sem manipulação 
voluntária[1]. 

Estudos recentes demonstram que a análise de 
piscadas espontâneas pode fornecer informação 
substancial sobre os processos de ativação do sistema 
nervoso central e fadiga[1]. Os parâmetros frequência, 
de intermitência e duração das piscadas são 
especialmente sujeitos a modificações características 
com o aumento sedação ou sonolência. 

Doenças como a esclerose lateral amiotrófica (ELA) 
afetam o sistema nervoso, de forma degenerativa e 
incapacitante, caracterizada por perda de neurônios 
motores no córtex, tronco cerebral, e medula 
espinhal[2].  

Pacientes portadores de ELA em estado avançado, 
tem perda total dos movimentos, perda da fala e etc, o 
que dificulta o cuidado já que esses pacientes precisam 
de atenção e cuidados constantes. Os pacientes que 
conservam seu intelecto e lucidez, utilizam o olhar, o 
piscar ou expressões faciais como elementos essenciais 
de comunicação[2].  

O dispositivo criado visa desenvolver um meio 
simples de comunicação entre paciente e seu cuidador 
com o uso de piscadas, tornando precisa e fácil a troca 
de informações. 
 
Materiais e métodos 
 

O dispositivo criado tem o intuito de transmitir uma 
informação do que o paciente está sentindo para seu 
cuidador. Através de um contador de piscadas é possível 
que o paciente transmita/altere a mensagem, pré-
programada no dispositivo. 

Foram criadas inicialmente 6 sensações básicas: 
Felicidade, Dor, Fome, Sede, Calor e Frio, que são 
apresentados no display. 
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O protótipo criado consiste em um fototransistor de 
infravermelho iluminado por um led infravermelho. O 
conjunto sensor ótico reflexível com fototransistor de 
saída utilizado foi o da fabricante VISHAY modelo 
TCRT5000 fixado aos óculos de proteção individual, 
conforme ilustra a figura 1. 

 
Figura 1: Modo de fixação do sensor aos óculos. 

 
Para exibir a informação desejada foi utilizado um 

display LCD 16x2. O processamento da informação é 
feito por um dispositivo similar ao Arduino Nano 
baseado no microcontrolador ATmega328 da fabricante 
ATMEL. 

As piscadas são identificadas através da variação do 
valor lido da saída do fototransistor, que está ligado a 
uma entrada analógica do Arduino. Ao ocorrer uma 
piscada o movimento do olho faz com que a quantidade 
de luz infravermelha refletida pelo olho e absorvida pelo 
fototransistor mude, o resultado é que sua saída de 
tensão terá seu valor alterado. O Arduino recebe em sua 
entrada analógica uma variação de tensão, ao ser 
detectado um flanco de subida o sistema interpreta 
como uma piscada. 
 

 
Figura 2: Diagrama de blocos do sistema 
 

O contador de piscadas analisa a quantidade de 
piscadas e altera a sensação que é apresentada no 
display de lcd, a atualização da sensação apresentada é 
feita de forma incremental, onde cada vez que o 
paciente piscar a sensação é atualizada. A figura 3 
ilustra como são apresentadas a informações no display 
LCD.  

 

 
Figura 3: Forma de apresentação da mensagem. 
 
Resultados 
 

O protótipo mostrou-se sensível as piscadas, sendo 
apresentada uma nova informação cada vez que o 
paciente piscar. 

Toda vez que o paciente quiser apresentar um 
sentimento é necessário que ele pisque por vezes 
seguidas até chegar a sensação desejada. 

O teste do dispositivo foi realizado por duas pessoas, 
cada vez que ocorre uma piscada era atualizada a 
mensagem no display LCD. 
 
Discussão 
 

Os testes realizados mostraram que o dispositivo 
ainda está muito sensível a variação da reflexão de luz 
emitida pelo led infravermelho, necessitando de um 
ajuste fino. No entanto o protótipo mostrou a 
viabilidade da ideia e validade do projeto. 

Durante os testes foi possível perceber que o 
dispositivo respondia as piscadas voluntárias, quando a 
pessoa desejava alterar mensagem, mas também 
alterava a mensagem quando ocorriam piscadas 
espontâneas, ou seja, quando a pessoa não desejava 
alterar a mensagem, isso ocorre, pois, o dispositivo 
inicialmente detecta apenas a variação da intensidade 
sem verificar o tempo de duração da piscada. 

Deve-se observar que o led infravermelho é um 
emissor de calor. Devendo-se respeitar os níveis de 
exposição propostos pela da IEC- 62471, Segurança 
fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas, 
cláusula 4.3. As especificações limite de exposição 
relevantes para componentes com emissão próxima de 
infravermelho são fornecidos na cláusula 4.3.5, limite 
de exposição térmica perigosa a retina. 

Como o uso do equipamento é proposto para um 
tempo maior que 1000s um valor limite de exposição da 
córnea ao infravermelho normatizado pela IEC-62471 
fixado é menor que 100 W/m² [3]. 

Segundo os dados fornecidos pelo datasheet do 
sensor ótico reflexivo com transistor de saída 
TCRT5000, a intensidade irradiada pelo led 
infravermelho é de Ie=0,021W/sr com comprimento de 
onda λ=940nm [4]. A distância do led infravermelho ao 
olho do paciente é de 0,1m. 

A irradiância pode ser calculada a partir da 
intensidade de radiação Ie e distância d a partir da 
seguinte equação: 
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𝐸𝐸𝑒𝑒 = 𝐼𝐼𝑒𝑒
𝑑𝑑2

= 0,021
0,052

= 8,4 𝑊𝑊
𝑚𝑚2 

                   (1) 
 

O resultado da equação 1 demonstra que a potência 
em que o olho do paciente está exposto é bem inferior 
aos 100 W/m² que recomenda a norma IEC- 62471.  

Dessa forma a emissão de luz infravermelho direta e 
continuamente pelo dispositivo está em nível de 
segurança aceitável, não gerando riscos a saúde do 
paciente. 
 
Conclusão 

O projeto proposto mostrou ser possível o 
desenvolvimento de um dispositivo para facilitar a 
comunicação entre cuidador e paciente nos casos em 
que o paciente tem limitações de fala e de movimentos, 
como é o caso de paciente em estágio avançado de 
esclerose lateral amiotrófica (ELA). Para confirmar a 
viabilidade será necessário um aperfeiçoamento do 
dispositivo e o teste em voluntários. 

O protótipo necessita de aperfeiçoamento de modo 
que se crie uma sequência de piscadas para que se 
chegue a informação desejada, por exemplo, quando o 
paciente desejar apresentar uma informação ele piscar 
por duas vezes de forma lenta. Após com 1 piscada seja 
apresentada uma informação, com duas piscadas outra 
informação e assim por diante. Dessa forma, será 
possível uma comunicação mais precisa entre paciente e 
cuidador. 

Para projetos futuros iremos aperfeiçoar o 
dispositivo para o acompanhamento do tempo das 
piscadas e estudo da variação da sonolência, fadiga e 
sedação de usuários. De forma que seja feito o 
acompanhamento parâmetros frequência, de 
intermitência e duração das piscadas. 
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Resumo: A proposta do projeto é avaliar o potencial do 
Jogo da Memória como tecnologia assistiva para alunos 
com deficiência intelectual, especialmente um jogo que 
trabalhe com a memória e que estimule a prática de 
exercícios físicos. Para tanto, foi desenvolvido um jogo, 
denominado Jogo da Memória, sendo disposto um 
notebook e um gabinete de MDF no formato trapezoidal 
com quatro botoeiras de fliperama nas cores: amarela, 
azul, verde e vermelha. Será apresentada no monitor 
uma sequência de imagens coloridas, cada uma terá uma 
cor específica: ou amarela, azul, verde ou vermelha. 
Após a apresentação, o participante deverá selecionar 
nas botoeiras a sequência de cores apresentadas e, para 
que não haja dúvidas, as cores selecionadas serão 
indicadas no monitor.  Caso o jogador acerte, será 
mostrada a seguinte mensagem: “Você acertou!”. Caso a 
sequência esteja errada, será mostrada a atividade a ser 
realizada.  Contudo, o objetivo é analisar a contribuição 
do Jogo da Memória para o desenvolvimento cognitivo 
dos alunos com deficiência intelectual, para que os 
mesmos desenvolvam também habilidades que ainda 
não tinha sido aprendido por eles antes de forma 
convencional. 
 
Palavras-chave: Jogo da Memória, Tecnologia 
Assistiva, Deficiência Intelectual. 
 
Abstract: The main objective of this work is to evaluate 
the potential of a memory game as an assistive 
technology for students with intelectual defficiency, that 
involves the memory and that stimulates the practice of 
physical activities. For this, it was developed a game, 
that demands a computer and a wood box in trapezoidal 
shape with four pushbuttons in the following colors: 
yellow, blue, green and red.It is presented to the 
volunteer, a sequence of colored images, that can be 
yellow, blue, green or red. After the presentation, the 
participant should select the pushbutton with the same 
color of the sequence presented, and the selection is 
presented on the screen. If the player selects correctly, 
it will be showed the message "You are right!". if the 
sequence is wrong, it will be showed a physical activity 
to be done by the participants. After the test, it will be 
analised the potential of the game to the cognitive 
development of the students with intelectual defficiency. 
 
Keywords: Memory Game, Assistive Technology, 
Intelectual defficiency. 
 
 

Introdução 
 

As limitações do indivíduo com deficiência 
intelectual tendem a tornar uma barreira quando se trata 
de educação inclusiva. Uma vez que alunos com 
deficiência intelectual podem apresentar dificuldades 
nas habilidades que exigem atenção, memorização e 
compreensão de conceitos que são elementos 
fundamentais para aprendizagem escolar em geral. [1,4]  
 Uma forma de amenizar as barreiras causadas 
pela deficiência seria o desenvolvimento de Tecnologias 
Assistivas, que consistem desde recursos com pouca 
tecnologia até sofisticados programas de computadores. 
[2,4]. A terminologia “Tecnologia Assistiva” foi 
oficializada pelo Comitê de Ajudas Técnicas da 
Subsecretaria Nacional de Promoção de Pessoa com 
deficiência e é considerada como uma área 
interdisciplinar do conhecimento, que engloba produtos, 
recursos, metodologias, estratégias e práticas para 
promover a funcionalidade. Esta relacionada à atividade 
e participação de pessoas com deficiência intelectual, 
para lhes proporcionar qualidade de vida e inclusão 
social. [3] 
  Os jogos e brincadeiras são estratégias 
metodológicas práticas para os alunos desenvolverem 
habilidades cognitivas e facilitar na construção de 
conhecimento. Dessa forma, o jogo possibilita ao 
deficiente intelectual aprender de acordo com seu ritmo 
e suas capacidades, além de propiciar a integração com 
mundo por meio de relações e vivências. [5] 
 Sendo assim, este projeto insere-se neste 
contexto explorando a utilização do Jogo da Memória 
que trabalhará habilidades mentais necessárias para 
obtenção do conhecimento, como memorização, atenção 
e capacidade de resolução de problemas para os alunos 
com deficiência intelectual. 
 
Desenvolvimento do projeto 
 

Inicialmente, devem ser obtidas informações 
básicas sobre o voluntário, para configuração dos 
parâmetros do jogo, como nome, idade, quantidade de 
vezes que o voluntário executará o jogo e o nível do 
mesmo. 
 O jogo proposto possui três níveis diferentes, 
que será definido de acordo com o grau de dificuldade 
de cada jogador. Posteriormente, será avaliada a 
quantidade de vezes que um jogador precisou executar 
um determinado nível, para analisar a evolução 
cognitiva do voluntário. 
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No primeiro e segundo nível, aparecerão para o 
jogador três imagens com cores e categorias diferentes, 
em que será exibida na tela uma imagem por vez. O que 
diferencia ambos os níveis é o tempo de memorização 
para cada imagem. No primeiro nível, a imagem fica 
disponível em um tempo de dez segundos cada, já no 
segundo, o tempo é de sete segundos cada. No terceiro 
nível, é acrescentada uma cor diferente, aparecendo para 
o jogador quatro imagens por vez, com cores e 
categorias diferentes, e o tempo de memorização para 
cada figura é de cinco segundos.  

O jogo proposto é composto por 38 categorias 
e 128 imagens. As primeiras 24 categorias são 
dedicadas aos níveis um e dois. Em cada categoria tem 
três imagens diferentes, nas cores amarela, azul e verde, 
totalizando 72 imagens sorteadas pelo software.  As 14 
últimas categorias são dedicadas ao terceiro nível, 
totalizando 56 figuras distintas. Para cada categoria, há 
quatro imagens diferentes, nas cores amarelo, azul, 
verde e vermelho. Para que jogo proposto não fosse 
repetitivo, foi inserida uma função no programa que 
sorteia as categorias e as cores, para cada nível. Ou seja, 
a sequência de cores apresentadas a cada jogo irá mudar. 

As imagens de cada categoria estabelecem 
relação entre si. Foram selecionados objetos do 
cotidiano, animais silvestres, domésticos e exóticos, 
itens escolares, meios de transportes, o alfabeto oficial 
da língua portuguesa, diversos modelos de brinquedos, 
frutas, verduras, legumes, doces e algumas figuras 
geométricas.  

Após a apresentação, o programa irá solicitar 
que o participante selecione nas botoeiras a sequência 
de cores apresentada..   

O jogador será informado por meio de uma 
mensagem qual a cor da botoeira que o mesmo está 
selecionando. Caso a sequência de cores apresentadas 
corresponderem com a sequência selecionada nas 
botoeiras, aparecerá a seguinte mensagem, “Você 
acertou”. Se, ao finalizar a seleção de cores nas 
botoeiras, a sequência não for correta, será apresentada 
no monitor qual atividade o jogador terá que executar. 

A inserção de prática de exercícios físicos e o 
incentivo a momentos de descontração serão exploradas 
caso o jogador não acerte a sequência das cores 
apresentadas. O objetivo é desenvolver a consciência 
corporal, através de atividades como: correr o mais 
rápido que conseguir; chutar a bola forte; equilibre em 
uma perna só; gire em uma perna só; faça um 
alongamento; escolher um amigo para apostar uma 
corrida; e incentivar momentos de descontração como: 
cante a música que mais gosta; imite algum animal; 
abrace o colega mais próximo ou dance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
 

A Figura 1 mostra representa o protótipo do 
jogo desenvolvido com a caixa das botoeiras coloridas e 
o software. 

 
Figura 1 – Protótipo do Jogo da Memória. 

 
 
 Inicialmente, aparecerão as configurações de 
parâmetros do jogo proposto, conforme a Figura 2: 
 
Figura 2 – Layout configurações de parâmetros do jogo 
proposto. 

 
 
 Será exemplificado a seguir, caso o nível 1 seja 
selecionado, uma sequência de imagens que poderão 
aparecer no jogo proposto. A primeira imagem (Figura 
3) - corresponde à cor azul e ficará disponível por 10 
segundos. Após a finalização deste tempo, ela ficará 
indisponível. Aparecerá a segunda imagem. 
 
Figura 3 - Exemplo de primeira imagem apresentada 
correspondente ao nível 1. 

 
 

A segunda imagem (Figura 4) corresponde à 
cor verde e ficará disponível por 10 segundos. Após a 
finalização deste tempo, ela ficará indisponível. 
Aparecerá a terceira imagem. 
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Figura 4 - Exemplo de segunda imagem apresentada 
correspondente ao nível 1. 

 
 
A terceira imagem (Figura 5) corresponde à cor 

amarela e ficará disponível por 10 segundos. Após a 
finalização deste tempo, ela ficará indisponível. 
 

Figura 5 - Exemplo terceira imagem apresentada 
correspondente ao nível 1. 

 
 
 Após a finalização do tempo de 10 segundos da 
terceira imagem, aparecerá a mensagem mostrada a 
seguir na Figura 6: 
 
Figura 6 – Mensagem solicitando que o jogador aperte a 
sequência que lhe fora apresentada. 

 
 
 Assim que aparecer a seguinte mensagem da 
Figura 6, o jogador pode iniciar o jogo. De acordo com 
a exemplificação, as sequências corretas das botoeiras 
que o voluntário deve acionar são mostradas nas Figuras 
7, 8 e 9 por um voluntário. 
 
 
 

Figura 7 - Primeira botoeira a ser selecionada, 
corresponde à primeira imagem apresentada no nível 1. 

 
 
Figura 8 - Segunda botoeira a ser selecionada, 
corresponde à primeira imagem apresentada no nível 1 

 
 
Figura 9 – Terceira botoeira a ser selecionada, 
corresponde à primeira imagem apresentada no nível 1 

 
 
Discussões  
 

O Jogo da Memória foi utilizado na Associação 
de Apoio ao Deficiente no bairro Liberdade, localizado 
em Uberlândia/Minas Gerais, (AADL). Ao todo, seis 
alunos deficientes intelectuais, que não possuem 
nenhum distúrbio visual, como o daltonismo, 
participaram da pesquisa. Cada sessão teve 
aproximadamente duração de 1horas e 30 minutos, 
sendo que em média cada voluntário jogou doze vezes.  

A Tabela 1 apresenta as características dos 
voluntários.  A princípio, foram escolhidos três alunos 
do sexo feminino e três do sexo masculino com pequena 
variação de idade. 
 
 
 

185185



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

 
Tabela 1: Características dos voluntários. 
Voluntários Sexo Idade 
Voluntário 1  Masculino 40 anos 
Voluntário 2  Feminino 28 anos 
Voluntário 3  Feminino 28 anos 
Voluntário 4  Masculino 37 anos 
Voluntário 5  Feminino 49 anos 
Voluntário 6  Masculino         39 anos 

 
No primeiro momento, foi explicado pausadamente 

como o jogo proposto iria funcionar, conversando a 
respeito das cores das botoeiras que compõe o gabinete 
MDF e apresentando algumas imagens que estão 
presentes no programa.   
 A Tabela 2 mostra os resultados que, 
inicialmente, foram obtidos com o Jogo da Memória, 
descrevendo, por voluntário, o indicativo de quantas 
vezes o mesmo errou o respectivo nível para avançar o 
próximo.  
 
Tabela 2 – Quantidade de erros dos voluntários em cada 
nível. 

Voluntários 
Erros por níveis 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 
Voluntário 1 3 2 4 
Voluntário 2  3 3 8 
Voluntário 3  2 1 4 

Voluntário 4  3 4 3 
Voluntário 5 3 2 5 
Voluntário 6 1 1 3 

 
 Os voluntários 1, 2, 3 e 6 obtiveram melhor 
desempenho nos dois primeiros níveis. Os voluntários 4 
e 5 mostraram dificuldades para assimilar as cores que 
lhes eram apresentadas com as dispostas no gabinete 
MDF. Com o jogo em desenvolvimento, ambos ficaram 
atentos à execução dos outros alunos e melhoraram a 
desempenho.  Já no terceiro nível, apenas os voluntários 
4 e 6 demonstraram menos dificuldade para executá-lo. 

 Foram feitas algumas observações pela 
pedagoga da instituição a respeito do comportamento e 
desenvolvimento dos alunos durante o jogo.  Alguns 
voluntários demonstraram timidez no início do jogo, 
mas de acordo que foram aparecendo as atividades e 
exercícios para todos realizarem, caso errassem, houve 
um maior entrosamento dos mesmos. 

No primeiro momento, alguns voluntários 
pressionavam a primeira botoeira correspondente à 
última que cor que lhe era apresentada. Mas, ficaram 
atentos quando os outros alunos que obtiveram um 
melhor desempenho inicialmente jogavam e, então, 
obtiveram êxito nas próximas execuções. 
Demonstravam interesse em jogar novamente caso 
errassem. 
 

 
Conclusões 
 Com o desenvolvimento do jogo proposto, foi 
possível obter indícios do potencial do Jogo da Memória 
como tecnologia assistiva e a contribuição do mesmo 
para o desenvolvimento cognitivo de alunos com 
deficiência intelectual. Outra contribuição do jogo 
proposto foram os momentos de interação que os 
voluntários tiveram quando era solicitado a eles realizar 
alguma atividade física.  

Para a pesquisa inicial, foi realizado um 
experimento piloto para verificar a adequação dos 
alunos com deficiência intelectual no jogo proposto. 
Desse modo, mesmo que os resultados obtidos 
correspondem somente a duas sessões, como trabalho 
futuro será realizado mais sessões, avaliando o 
desenvolvimento dos voluntários baseado nas primeiras.  

Embora a proposta inicial do jogo proposto não 
abrangeu deficientes intelectuais daltônicos, será 
realizada uma adaptação, incluindo som no jogo. 
Informando para o jogador a cor da imagem que está 
sendo apresentada e ele poderá testar no protótipo qual a 
cor da respectiva botoeira, auxiliando o mesmo a 
memorizar qual é a cor de cada botoeira no próximo 
momento em que irá jogar.  
 Apesar dos jogos serem considerados um 
recurso eficaz para facilitação do aprendizado, o acesso 
às literaturas similares a respeito de jogos para 
deficientes intelectuais que trabalhassem a memória foi 
limitado. 
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Resumo: A Análise Componentes Independentes é uma 
ferramenta matemática que pode ser aplicada como filtro 
de artefatos em sinais biomédicos. Dentro destes 
artefatos, os sinais oculares entram como um dos 
principais artefatos para os sinais de Eletroencefalografia. 
Entretanto, a utilização de diferentes tamanhos de janela 
do sinal pode interferir consideravelmente no resultado 
final do filtro. Portanto, o presente estudo visa investigar 
a influência que o tamanho da janela pode causar nos 
resultados finais para filtragem de artefatos oculares em 
sinais de eletroencefalografia.  
Palavras-chave: Análise de componentes independentes, 
eletroencefalografia, artefato de piscada, filtro para 
piscada. 
 
Abstract: The Independent Component Analysis is a 
mathematical method that can be applied as some filter 
artifacts in biomedical signals. Within these artifacts, 
blink signals are one of the main artifacts for EEG 
signals. However, the use of different window sizes signal 
may interfere considerably in the end result of the filter. 
Therefore, the present study aims to investigate the 
influence of the size of the window may cause the final 
results to filter blinks artifacts in EEG signals. 
Keywords: Independent Component Analysis, 
Electroencephalography, blinks artifacts, filter to blinks. 
 
Introdução 
 

A eletroencefalografia (EEG) é responsável por 
analisar e estudar o comportamento elétrico das 
atividades corticais espontâneas, mensuradas por meio de 
eletrodos de superfície posicionados sobre o escalpo. Os 
sinais podem ser coletados com o intuito de monitorar o 
comportamento cortical, diagnosticar alguma disfunção e 
também para estabelecer interfaces cérebro-computador 
(ICC), proporcionando vias de comunicação alternativas 
para pessoas com disfunções motoras severas. 

Entretanto, os sinais de EEG são facilmente 
perturbados por artefatos oculares, como a 
movimentação e a piscada dos olhos, causando sérios 
problemas na análise e interpretação dos sinais coletados. 
Por exemplo, a amplitude (tensão) resultante de uma 
piscada de olhos pode ser 10 vezes maior do que a 
amplitude do sinal cortical normal [1], o que pode 
prejudicar o desempenho e a acurácia das ICCs, 
principalmente aquelas que utilizam potenciais evocados 
visuais [2].  

Para solucionar este problema de piscada de olhos, 
alguns estudos orientam que, durante a apresentação do 
estímulo, o indivíduo não deve fechar os olhos [3]–[5]. 
Outra estratégia comum é a eliminação das épocas que 
contém amplitude maiores que um limiar estabelecido, 
geralmente, 50 µV [6]–[8]. Entretanto, quando os 
estímulos e as épocas são limitados, ou quando os 
artefatos ocorrem com frequência, a quantidade de dados 
perdida em decorrência desta estratégica pode se tornar 
inviável. Conforme exposto por Jung et al., um 
experimento conduzido com crianças autistas pode 
apresentar artefatos oculares em praticamente 100% das 
épocas [6]. Alguns grupos de pacientes também podem 
apresentar resultados similares, inviabilizando 
praticamente todos os dados coletados.   

Com esta problemática, nos últimos anos muitos 
estudos focaram em propostas para eliminar artefatos 
oculares presentes nos sinais de EEG. Dentre estas 
propostas, a análise de componentes independentes (ACI) 
recebeu muita ênfase devido ao seu potencial no 
processamento de sinais biomédicos, podendo ser 
utilizada como filtro dos sinais corticais em decorrência 
da identificação das componentes independentes [2]. 
Entretanto, quando alguns parâmetros da ACI são 
alterados, como o tamanho da janela do sinal a ser filtrado, 
os resultados da filtragem mudam consideravelmente. 

Portanto, o presente estudo visa analisar a utilização 
da ACI como ferramenta de filtro para eliminar os 
artefatos de piscadas dos sinais de EEG, objetivando 
investigar a influência que o tamanho da janela pode 
causar nos resultados finais da filtragem. 

A ACI é uma técnica matemática que utiliza o 
princípio da separação de fontes cegas, visando a 
recuperação de sinais independentes que são misturados 
linearmente de forma desconhecida, sendo observados 
nos sensores de coleta. Esta técnica reduz a dependência 
estatística das componentes, tentando tornar os sinais os 
mais independentes possíveis [9].   

Uma vez que as componentes independentes (CIs) 
foram encontradas, é possível filtrar aquela componente 
que mais se assemelha ao sinal de piscada dos olhos, 
retirando assim estes artefatos dos sinais corticais. 
Entretanto, encontrar as componentes que mais se 
assemelham à piscada não é uma tarefa trivial, nem 
sempre as componentes apresentam correlação 
satisfatória com o sinal que se pretende eliminar. Se não 
for encontrada nenhuma componente principal que 
mostre uma correlação satisfatória com o sinal que deseja 
eliminar, a época precisa ser eliminada. 
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Materiais e métodos 

 
O presente estudo faz parte de um amplo projeto de 

pesquisa que está em desenvolvimento no Laboratório de 
Engenharia Biomédica (BIOLAB) da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). Portanto, os dados a serem 
expostos aqui foram adquiridos no banco de dados do 
projeto relatado, o qual possui aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFU por meio do número 650.649. 

Deste banco de dados, foi escolhido os sinais de um 
voluntário aleatório para compor a análise da presente 
pesquisa. Conforme metodologia estabelecida no projeto, 
o voluntário foi submetido a 60 estímulos visuais com 
duração de 0,5 segundos e intervalo entre estímulos de 3 
segundos. Os estímulos visuais eram compostos por 
imagens que geravam reações positivas, negativas e 
neutras, de acordo com suas valências estabelecidas pelo 
International Affective Picture System (IAPS) [10]. Estas 
imagens com diferentes valências eram apresentadas de 
forma aleatória ao voluntário, seguindo a premissa de que 
uma imagem não podia ser apresentada mais de uma vez.  

Durante o experimento, não foi dado nenhuma 
orientação em relação às piscadas dos olhos, portanto, as 
piscadas eram realizadas de forma aleatória, de acordo 
com a necessidade do voluntário. 

Antes de realizar o processamento utilizando a ACI, 
foi realizado um pré-processamento para filtrar as bandas 
de frequência que não pertence ao espectro 
característicos dos sinais corticais. Portanto, foi 
implementado um filtro Butterworth passa faixa entre 0.1 
Hz à 50 Hz, e também um filtro rejeita faixa de 60 Hz. 
Este filtro rejeita faixa foi utilizado devido à taxa de 
atenuação do filtro Butterworth, que possui 
características lentas para números de pólos pequenos. 

Para analisar o efeito do tempo na filtragem 
utilizando a ACI, foram consideradas 3 janelas com 
tamanhos diferentes: 1 segundo antes do estímulo até 1 
segundo depois do início do estímulo; a duração entre a 
piscada anterior e a piscada posterior em relação à uma 
piscada que estava dentro do intervalo do estímulo; e a 
duração máxima de 3 piscadas inteiras, ou seja, não 
poderia conter a metade de uma onda relacionada à 
piscada. Estes três tempos diferentes podem ser 
observados nas Figuras 1 (a), (b) e (c), respectivamente. 

Uma vez que estas janelas foram processadas com a 
ACI, foi necessário estabelecer qual das componentes 
principais resultantes era a mais próxima da onda original 
de piscadas dos olhos. Para isto, foi feito a correlação 
entre o sinal do canal de EEG Fp1 com todas as 
componentes principais. A componente que apresentasse 
o valor de correlação mais alto, era zerada. Assim, o sinal 
original de EEG era expresso sem a componente de 
piscada, mantendo apenas os sinais corticais. 

 

 
Figura 1 (a) 

 
Figura 1 (b) 

 
Figura 1 (c) 

Figura 1 – Janelas dos sinais de EEG com diferentes 
tempos de duração para análise, sendo (a) com duração 
de 2 segundos, 1 segundo antes do estímulo e 1 segundo 
depois do início do estímulo; (b) intervalo entre uma 
piscada anterior e uma piscada posterior à piscada que 
está dentro do intervalo de estímulo; (c) máxima duração 
entre 3 piscadas completas. 
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Resultados 
 
Para cada uma das três janelas selecionadas para 

implementação da ACI, foi realizada a correlação das 
componentes independentes com o canal de EEG Fp1. Os 
resultados da melhor correlação entre as CIs e Fp1, para 
cada tamanho de janela estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1- Correlação resultante entre as componentes 
independentes e o sinal do canal Fp1 do EEG para cada 
tamanho de janela, conforme a metodologia estabelecida 

 Janela 1 Janela 2 Janela 3 
Correlação 
resultante 9,88% 66,55% 84,85% 

 
 Na literatura é comum encontrar artigos que utilizam 

apenas as componentes independentes que obtiveram 
correlação superior à 80% com sinal que deseja eliminar 
[1], [2], [6], [9]. Portanto, apenas a Janela 3, com duração 
máxima de 3 piscadas, apresentou correlação satisfatória 
para implementar o filtro. As janelas 1 e 2 não 
apresentaram desempenho suficiente para que as 
componentes fossem filtradas. 

O sinal original de Fp1 e o sinal filtrado utilizando 
ICA com a componente que apresentou 84,85% de 
correlação, estão expostos na Figura 2 (a) e 2 (b). 

 

 
Figura 2 (a) 

 
Figura 2 (b) 

Figura 2 – Resultado final do sinal de Fp1 filtrado 
utilizando ICA e a componente principal com maior 
correlação. Em (a) observa-se o sinal original e em (b) o 
sinal filtrado 

Discussão 
 

Com os resultados obtidos foi possível observar que 
o tamanho da janela do sinal analisado pela ACI interfere 
na detecção das componentes independentes. Conforme 
mostra a Tabela 1, foi observado que, quanto maior for a 
janela, maior é a correlação entre a componente 
independente e o sinal do artefato. Entretanto, em análise 
prévias, foi possível identificar que, se a janela a ser 
analisada possuir uma piscada incompleta, sem início ou 
fim, as componentes resultantes não conseguem 
reproduzir este sinal. 

Provavelmente, esta variação da correlação das 
componentes independentes em relação ao tempo da 
janela e também à forma da onda da piscada (onda 
completa ou incompleta) ocorre porque o cálculo 
matemático não consegue garantir que aquele sinal 
representa um comportamento aleatório e independente 
de todas as componentes do sinal, o que é o pressuposto 
básico para aplicar a ACI.   

Portanto, quando for aplicar a ACI com o objetivo de 
filtrar artefatos oculares, é necessário garantir que a 
janela do sinal tenha a duração máxima possível sem que 
haja piscadas incompletas. Para garantir isto, uma 
possível implementação é encontrar os picos do sinal 
(piscadas) e determinar o tempo em que começa e 
termina a picada, podendo ser estabelecido pela duração 
média da piscada, 200 ms [11], [12], ou por meio da 
média e do desvio padrão (z-score).   

Entretanto, esta duração máxima possível não pode 
ser demasiadamente grande, pois, se as formas de onda 
das picadas começarem a diferirem entre si, as piscadas 
serão representadas por CIs diferentes, ao invés de 
apenas uma CI conter todas as piscadas. Por exemplo, 
para o mesmo sinal, a janela de análise foi aumentada 
para 10 segundos, o que resultou em uma correlação de 
79,4% com o canal Fp1. Já para uma janela com 60 
segundos, a correlação foi de apenas 65,12%, o que 
tornaria inviável para filtragem desta componente 
independente. 

O sinal filtrado exposto na Figura 2 (b) mostra que o 
artefato de piscada foi eliminado de forma satisfatória. O 
sinal cortical filtrado apresentou as mesmas 
características de sua onda original, entretanto não é 
possível visualizar as ondas referentes às piscadas. Este 
resultado mostra que, para este tempo de 
aproximadamente 6 segundos e com 3 ondas completas 
de piscada, a filtragem apresentou bons resultados. 
 
Conclusão 
 

Com os resultados do presente estudo, é possível 
concluir que a utilização da ACI é satisfatória para 
eliminar artefatos de piscadas de olhos. Entretanto, é 
importante ressaltar que a duração da janela a ser 
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analisada interfere consideravelmente no resultado final 
das componentes independentes.  
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Resumo: Com a evolução tecnológica dos últimos anos 
nas áreas de eletrônica, de telecomunicação e 
computação tornou-se viável a consolidação da 
Telemedicina no Brasil.  Além da parte tecnológica, outro 
fator que contribuiu para esse crescimento foi a 
consciência de que a Telemedicina é uma aplicação 
efetiva de soluções tecnológicas para fins de otimização 
em diversas áreas na saúde. Esse trabalho visa apresentar 
um software para Teleconsulta, uma das diversas 
aplicações de Telemedicina no Brasil. A legislação 
vigente no país não permite que a Teleconsulta seja feita 
entre médico e paciente diretamente, nesse caso o 
software será instalado num posto de saúde e no Hospital 
de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia 
(HCU-UFU) e assim a Teleconsulta será feita médico do 
HCU-UFU, médico do posto e paciente. 
 
Palavras-chave: telemedicina, neurologia, teleconsulta,  
 
Abstract: With the technological developments of recent 
years in the areas of electronics, telecommunications and 
computing became feasible the consolidation of 
telemedicine in Brazil. In addition to the technological 
part, another factor that contributed to this growth was 
the awareness that telemedicine is an effective 
application of technological solutions for optimization 
purposes in various areas in health. This work aims to 
present a software for Teleconsulta, one of several 
applications of telemedicine in Brazil. The current 
legislation in the country does not allow the Teleconsulta 
to be made between doctor and patient directly, in this 
case the software will be installed in a clinic and in the 
Clinical Hospital of the Federal University of 
Uberlândia (HCU-UFU) and so the Teleconsulta will be 
made a doctor of the HCU-UFU, doctor and patient 
station. 
 
Keywords: telemedicine, neurology, teleconsulta 
 
Introdução 
 

A Telemedicina pode ser definida como o uso de 
meios de comunicação eletrônica para a transmissão de 
informações e dados médicos de um local a outro, com o 
objetivo de estender serviços de saúde de centros 
especializados para regiões que não possuem assistência 
médica satisfatória[1]. A telemedicina contribui para 
associar tecnologia de informação e promoção de saúde, 
diminuindo a distância dessas populações com os 
grandes centros especializados[2]. 

Nos EUA, na década de 70, a partir da necessidade de 
melhorar o atendimento médico em áreas rurais, surgiu a 
ideia de que talvez, ao invés de se mover de um hospital 
para outro, o médico poderia ver seus pacientes e os 
examinar sem ter que se deslocar para isto. Um projeto 
inicial com esse objetivo foi idealizado e criado no 
Hospital Geral de Boston, Massachusetts, no início dos 
anos 70. Desta forma, em meio à facilidade de acesso aos 
recursos tecnológicos e associada a ideias inovadoras em 
medicina, surgia uma nova área de pesquisa denominada 
Telemedicina, a qual reúne Telecomunicação, Ciência da 
Computação e Saúde. A partir desse momento, a 
Telemedicina despertou o interesse por parte de algumas 
Instituições vinculadas à saúde como uma maneira de 
estender os serviços de saúde de centros desenvolvidos 
para áreas geograficamente distantes, que não possua 
atendimento médico especializado. Posteriormente, a 
Telemedicina ofereceu a possibilidade de exames, 
consultas e até cirurgias serem feitas remotamente pelos 
médicos especialistas[1]. 

Segundo Fábio Abreu, presidente da Aliança para a 
Saúde Populacional (Asap), que é uma entidade sem fins 
econômicos que tem como meta estimular e promover 
ações de Gestão de Saúde Populacional (GSP), as 
principais aplicações da telemedicina no país estão 
relacionadas a consultas a distância, emissão de segunda 
opinião médica por videoconferência e apoio em 
situações de emergência [3]. 

Na disciplina denominada Telemedicina, componente 
curricular do curso de Engenharia Biomédica da 
Universidade Federal de Uberlândia, foi estipulado um 
problema: em uma comunidade do interior de Minas 
Gerais com 10.000 habitantes, há apenas um posto 
médico com plantonistas que possuem a especialidade de 
clínico geral. Encaminhamentos específicos são feitos ao 
HCU-UFU. Porém, houve redução pelo governo das 
cotas de encaminhamento. Foi proposto então o 
desenvolvimento de um aplicativo de Teleconsulta para 
Radiologia, que tem o objetivo de realizar consulta entre 
um médico neurologista do HCU-UFU e o paciente 
acompanhado do clínico geral, através de uma 
videoconferência. 

O desenvolvimento e utilização do software tem 
como objetivo reduzir as necessidades de 
encaminhamento, uma vez que no posto não há 
neurologista e há casos que podem ser solucionados sem 
uma consulta presencial. 
 
Materiais e métodos 
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Para o desenvolvimento do aplicativo foi utilizado o 
Visual Studio Express 2015 e a linguagem de 
programação C#. O banco de dados para armazenamento 
de informações foi o MySQL e o servidor local foi o 
Wampserver. Para manejo do banco de dados foi 
utilizado o phpMyAdmin e para a videoconferência foi 
utilizado o servidor videolink2. 
 No banco de dados foram criadas tabelas para 
armazenar informações, sendo uma delas exclusiva para 
o cadastro de profissionais tanto do posto médico, quanto 
do HCU-UFU. Permitindo assim um posterior acesso ao 
software através de login e senha. Outra tabela foi criada 
para o registro dos horários disponibilizados pelos 
médicos do HCU-UFU e para o Posto Médico marcar as 
consultas dos pacientes. 

Para entender melhor o funcionamento do software 
apresentado nesse trabalho, foi criado o diagrama de 
blocos, apresentado na figura 1. 

 
 

 
Figura 1: Diagrama de blocos para representar o 
funcionamento do programa 
 
 

Ao iniciar o programa o usuário poderá realizar seu 
cadastro ou já efetuar o login. Para efetuar o cadastro 
serão necessárias informações básicas. De posse do login 
e senha o usuário poderá acessar o software. Para os 
usuários do HCU-UFU ele será encaminhado para a tela 
de disponibilização de horários, o médico poderá liberar 
até 8 horários por dia. Após a confirmação dos horários 
ele poderá verificar todas as consultas que foram 
marcadas e então iniciar a teleconsulta, que será 
encaminhado para uma sala de webchat criada para essa 
finalidade.  

Os usuários do posto médico, irão visualizar os 
horários disponibilizados e assim poderão agendar as 
consultas de acordo com a disponibilidade do médico e 
paciente do posto. Eles também terão acesso à tela de 
consultas marcadas e a partir dessa tela será possível 
iniciar a teleconsulta na sala de webchat.  

Foi criado um chat como uma outra forma de 
comunicação, caso algum dos componentes necessários 
para a teleconsulta usando o webchat não funcione.  

 
 
Resultados 

 
Os resultados do software foram satisfatórios, visto 

que ele atendeu ao que foi proposto e acreditamos que 
possa auxiliar na realização de consultas neurológicas 
entre o Posto Médico e o HCU-UFU. 

 A interface do software ficou clara e objetiva, em que 
o médico do HCU-UFU pode disponibilizar seus horários 
e datas para as consultas. Enquanto os médicos do Posto 
Médico podem marcar as consultas de determinado 
paciente. Sendo todas armazenadas em um banco de 
dados. 

Abaixo temos as interfaces do software desenvolvido, 
como mostram as figuras 2 a 7. 

 

 
Figura 2: Tela inicial de login 

 

 
Figura 3: Tela de cadastro 

 

 
Figura 4: Tela de disponibilidade de horários do médico 
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Figura 5: Tela de consultas marcadas 

 

 
Figura 6: Tela para marcar consultas para o paciente 
pelos horários disponibilizados pelos HCU-UFU 

 

 
Figura 7: Tela do Chat 

 
 

Discussão 
 

 Foi possível desenvolver esta ferramenta de 
telemedicina que permite o uso de Teleconsultas entre 
médicos do HCU-UFU e Posto Médico de forma 
assíncrona.       

O software em questão pode auxiliar na dificuldade 
que existe de muitas comunidades terem o acesso a 
consultas específicas, como por exemplo a neurologia. 
Portanto, o contato através de videoconferência entre o 
Hospital e o Posto Médico irá minimizar essa dificuldade 
de acesso. 

Apesar de satisfatória a apresentação do software é 
possível notar que há necessidades de melhoria, como 
por exemplo, a detecção automática do IP para se 
conseguir acessar o chat pelos usuários. 

Para o wampserver ser um servidor online é 
necessário se realizar configurações no roteador, o que 
não foi possível, pois todos os testes foram feitos nas 

dependências da faculdade. Contudo foi verificado que é 
factível, caso fosse instalado no posto de saúde.  

 
Conclusão 

A ideia e desenvolvimento do projeto surgiu como 
sendo um componente avaliativo da disciplina de 
Telemedicina do curso de graduação em Engenharia 
Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia.  

O desenvolvimento do software foi de valor para o 
aprendizado, uma vez que foi importante ao estudo da 
programação orientada a objetos e dos assuntos 
referentes à telemedicina. 

O novo método de consulta parece ser uma alternativa 
para suprir certas lacunas verificadas no sistema de saúde. 
No entanto, futuros estudos respeito da aplicação serão 
necessários. 
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Resumo: A evolução tecnológica introduziu nos 
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EASs) uma 
grande quantidade e variedade de equipamentos 
médicos. Entretanto, para mantê-los com alta 
disponibilidade de uso são necessários procedimentos 
adequados de manutenção. Assim, a necessidade de 
adaptar-se às imposições do mercado levou à evolução 
da manutenção ao longo do tempo. O Procedimento 
Operacional Padrão (POP) tornou-se uma ferramenta 
eficaz nos setores de manutenção, principalmente em 
relação às manutenções preventivas dos EASs visando 
reduzir o tempo e os custos, com novos aparelhos, e, em 
contrapartida, garantir a efetividade das manutenções e 
o bem-estar do paciente. Nesse contexto, o presente 
estudo propõe a elaboração de um POP de manutenção 
preventiva em Berços Aquecidos. A realização deste 
trabalho ocorreu em um Hospital de grande porte 
situado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, 
conforme autorização e acompanhamento técnico para 
realização de quaisquer procedimentos. 
Palavras-chave: Manutenção preventiva, Procedimento 
Operacional Padrão, Berço Aquecido. 
 
Abstract: The technological evolution introduced in 
Care Facilities Health (SAEs) a large amount and 
variety of medical equipment. But, to keep them with 
high availability of use, some appropriate procedures of 
maintenance are necessary. Thus, the need to adapt to 
market impositions led to the evolution of maintenance 
over time. The Standard Operating Procedure (SOP) 
has become an effective tool in the maintenance sectors, 
especially in relation to preventive maintenance of SAEs 
to reduce the time and costs with new equipment, and on 
the other hand, ensure the effectiveness of maintenance 
and the patient's well-being. In this context this study 
proposes the development of a SOP of preventive 
maintenance on heated cribs. This work took place in a 
large hospital located in Uberlandia, Minas Gerais, 
Brazil, according to authorization and technical support 
to fulfillment any procedure 
Keywords: preventive maintenance, standard 
operational procedure, heated crib. 
 
Introdução 
 

A manutenção preventiva sofreu, ao longo dos anos, 
diversas e profundas transformações a fim de adaptar-se 
às exigências do mercado, que determinaram, em 

virtude da globalização e da concorrência internacional, 
a necessidade de redução de custos, promovendo o 
aperfeiçoamento dessa área [1].  

Entretanto, embora a manutenção preventiva seja 
necessária para ampliar a vida útil do equipamento com 
a consequente redução de custos e aumento da sua 
segurança e desempenho, a limitação de recursos 
materiais, humanos e financeiros tem restringido o 
desenvolvimento de programas de manutenção 
preventiva e diversos grupos de manutenção de 
equipamentos hospitalares, principalmente no Brasil [2].   

O Procedimento Operacional Padrão (POP) surgiu, 
então, como alternativa à otimização de revisões de 
equipamentos médico-hospitalares. O POP consiste em 
uma sequência de etapas e testes que devem ser 
executados pelo operador ou profissional que visam 
garantir o rendimento esperado do equipamento em 
determinada tarefa [3].  

Tais procedimentos tornam-se também necessários 
em razão de diversos dados estatísticos que apontam a 
falha humana, durante procedimentos de manutenção, 
como principal causa do mau funcionamento de 
equipamentos médicos. O POP tem por objetivo, 
portanto, auxiliar o técnico na análise para detecção de 
falhas, no conhecimento sobre a urgência da realização 
do serviço, no estabelecimento de uma rotina de 
manutenção preventiva e na obtenção do nível de 
confiabilidade exigido, uma vez que uma manutenção 
inadequada poderá colocar em risco a vida do paciente 
[2].  

Ademais, o POP visa padronizar e minimizar a 
ocorrência de desvios na execução de tarefas 
fundamentais para o funcionamento correto do 
processo, assegurando que as ações tomadas para 
garantir a qualidade sejam sempre às mesmas, 
aumentando assim a previsibilidade dos resultados e 
minimizando as variações causadas por imperícias e 
adaptações aleatórias [4]. 

O berço aquecido trata-se de um equipamento 
amplamente utilizado em UTI Neonatais e seu bom 
funcionamento é essencial, principalmente, para 
aumentar chances de sobrevida de bebês prematuros. 
Logo é de extrema importância garantir que o 
aquecimento e a segurança deste aparelho estejam 
dentro dos padrões estabelecidos em normas. 

Os berços são constituídos por um elemento de 
aquecimento que gera energia radiante, um termistor 
aplicado em uma área do corpo do recém-nascido que 
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esteja exposta ao calor e um controlador de temperatura 
proporcional que realiza a tomada de decisão por 
desligar ou ligar o aquecedor. Assim, uma extremidade 
do termistor é associada a um dos braços de uma ponte 
resistiva, com o resistor de referência conectado à outra 
extremidade da ponte. A saída da ponte é amplificada, e 
a tensão resultante é proporcional à diferença de 
temperatura entre o termistor e o resistor de ajuste [2]. 

A fonte de energia de radiação em condições 
inadequadas de funcionamento pode emitir, por 
exemplo, energia de faixas próximas ao infravermelho 
podendo acarretar lesões nas retinas e nas córneas dos 
bebês.  

Desta forma, o presente trabalho objetiva o elaborar 
um POP para manutenção preventiva de berço aquecido 
que integra o patrimônio tecnológico de um 
Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) de grande 
porte. 
 
Materiais e métodos 
 

O presente trabalho constitui-se de várias etapas a 
iniciar-se por meio de estudo sobre a necessidade de 
elaboração de POPs de diferentes equipamentos 
presentes em um EAS de grande complexidade. O 
estudo foi realizado no setor de Engenharia Clínica 
deste estabelecimento e contou com a colaboração de 
diferentes funcionários do setor.  

Com auxilio e baseado nas normas legais e vigentes 
no Brasil, e conhecendo as necessidades e dificuldades 
dos trabalhadores do setor de Engenharia Clínica 
responsáveis pelas manutenções, escolheu-se o 
equipamento a ser trabalhado. 

As etapas foram estabelecidas juntamente com 
engenheiros, estagiários e responsáveis técnicos que 
direcionaram e atribuíram os testes a serem executados. 

Deu-se início então à elaboração do POP, onde cada 
etapa foi cuidadosamente anotada e fotografada. 

Após a elaboração do POP, o mesmo foi colocado 
em teste pelos profissionais do setor de Engenharia 
Clínica. Assim, foram efetuadas as revisões a fim de 
elaborar um documento acessível e claro a todos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Feitas todas as alterações o documento (figura 1 e 

figura 2) foi redigido, concluído, e entregue ao setor de 
Engenharia Clinica do EAS.  

Ao ser implementado, o POP obteve feed-back 
positivo dos profissionais do setor que disseram 
compreende-lo de modo inequívoco. Dessa maneira, o 
documento foi arquivado no sistema do setor para que 
possa ser consultado quando necessário. 

 
Conclusão 
 

Os POPs se operados de modo correto como 
orientado, reduz as chances eventos adversos com 
aparelhos. Além disso, atribui maior segurança ao 
equipamento e ao funcionário, posto que os testes foram 

previamente selecionados e testados.  
 

 
 

Figura 1: Procedimento Operacional Padrão (POP) do 
Berço Aquecido da marca Fanem. 
 

O método de checagem passo a passo reduz ainda a 
possibilidade de que alguma etapa ou teste sejam 
ignorados comprometendo o desempenho eficaz do 
equipamento. 

 

 
 

Figura 2: Procedimento Operacional Padrão (POP) do 
Berço Aquecido da marca Fanem  
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Através da execução do estudo observou-se que a 

introdução do POP ao setor de manutenção reduz a 
necessidade treinamento de pessoal para a manipulação 
dos aparelhos, visto que, dispõe de uma linguagem 
acessível e apresentar ilustrações que facilitam o 
entendimento do técnico, além de diminuir o tempo 
gasto para realização da manutenção. 

Além disso, a execução correta e consciente do POP 
proporciona uma manutenção efetiva que fomentará a 
limitação da probabilidade de substituição do 
dispositivo. 
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Resumo: O setor de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital de Clínicas de Uberlândia da Universidade 
Federal de Uberlândia (HCU-UFU) é um setor muito 
importante para o tratamento de pacientes em estados 
críticos que necessitam de um monitoramento contínuo 
de seus sinais vitais. Porém, com o processo de 
admissão de paciente na UTI sendo em documento 
físico, muito tempo dos profissionais é redirecionado 
para processos burocráticos em si, e não para com a 
assistência à saúde. O objetivo desse projeto foi a 
concepção de um software para automatizar esse 
processo. Assim o software foi desenvolvido no setor de 
Tecnologia de Informação do HCU-UFU. Os resultados 
obtidos foram as interfaces de controle de pacientes da 
UTI-Adulto e a otimização da geração de relatórios.  
Palavras-chave: HCU-UFU, UTI-Adulto, software, 
admissão de paciente. 
 
Abstract: The ICU sector of Uberlândia Clinical 
Hospital of Federal University of Uberlândia (HCU-
UFU) is a very important sector for the treatment of 
patients in critical conditions that require continuous 
monitoring of vital signs. However, with patient intake 
process in the ICU being in physical document, the time 
of the professionals is redirected to bureaucratic 
processes themselves, health care. The aim of this 
project was to design a software to automate this 
process. Therefore, the software was developed in the 
Information Technology sector HCU-UFU. The results 
obtained were the interfaces that control patients of the 
adult ICU and optimization of the generation of reports. 
The software has not yet been implemented in the sector 
in question, because there is only the development of a 
screen left. 
Keywords: HCU-UFU, adult ICU, software, patient 
admission. 
 
Introdução 
 

Os serviços em Unidades de Terapia Intensiva têm 
por objetivo prestar atendimento a pacientes graves e de 
risco, os mesmos necessitam de assistência médica com 
supervisão 24 horas, além de equipamentos e recursos 
humanos especializados para cada caso [1]. 

Projetar dados dos pacientes em planilha não é uma 
demanda simples de ser realizada, e muitas vezes, 
algumas delas são executadas de forma manual, fazendo 
parte da rotina dos muitos profissionais da área e no 
caso dos setores de UTIs não são diferentes, com este 

procedimento rotineiro sendo executado na UTI do 
Hospital de Clinicas de Uberlândia da Universidade 
Federal de Uberlândia (HCU-UFU), hoje, se faz 
necessário de um sistema integrado para automatizar os 
processos organizando documentos e dados. 

Na UTI do HCU-UFU, por exemplo, foi 
desenvolvido um software, em Access, por um antigo 
profissional que trabalhava no setor. O software 
apresenta alguns problemas, tais como  atualmente não 
atende as necessidades que o setor exige,  não é 
compatível com o sistema operacional usado pelo 
hospital, não é conectado com o banco de dados do 
hospital necessitando de inserção manual de alguns 
dados do paciente e, além disso, o sistema controle de 
dados do paciente é completamente manual por meio de 
um caderno de anotações, o que não é uma solução 
eficaz para o setor, visto que o serviço de secretaria 
responsável deve repassar estes dados ao hospital, com 
isso perde-se muito tempo que útil neste processo. 

Neste contexto, com o objetivo de auxiliar na gestão 
de admissão de pacientes na UTI-Adulto do HCU-UFU 
com a finalidade de otimizar o tempo dos profissionais 
de saúde dispendido nessa atividade foi proposto um 
software de controle do fluxo de pacientes ligado 
diretamente ao banco de dados do hospital. 

 
Materiais e métodos 
 

A metodologia utilizada foi descritivo-ativa, com 
técnica ativa em campo, análise documental e 
desenvolvimento de um sistema computacional, com 
vistas ao gerenciamento dos leitos presentes na UTI-
Adulto do HCU-UFU segundo simples controle de 
admissão dos pacientes.  

O projeto foi uma demanda existente e explicitada 
pela profissional responsável pelo setor a fim de integrar 
o sistema de admissão dos pacientes no sistema 
computacional de gestão do hospital. Assim, para o 
desenvolvimento do mesmo, foi necessário projetar o 
software dentro dos padrões específicos utilizados pelo 
Centro de Tecnologia da Informação (CTI-UFU) do 
HCU-UFU. Portanto, o sistema foi planejado de forma a 
atender os requisitos técnicos e funcionais de todos os 
setores envolvidos. 

Para fins de desenvolvimento do software, foi 
adotado o método do “Modelo Cascata de Produção” [2] 
que consiste no fato de que cada etapa deve ser 
finalizada antes de iniciar uma nova etapa do projeto, 
onde as mesmas são geralmente divididas em 
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Requerimento, Projeto, Implementação, Verificação e 
Manutenção (Figura 1).  
 

 
Figure 1: Modelo Cascata de Produção [2]. 

O CTI-UFU utiliza de rede interna e sistemas 
próprios, além de padronização das ferramentas 
utilizadas tanto para desenvolvimento quanto para 
manutenção e uso das tecnologias da informação 
presentes na UFU. Portanto toda a atividade de 
desenvolvimento do projeto se passou no CTI-UFU, já 
que era necessário se conectar à rede para acessar o 
banco de dados e para comitar o projeto no sistema do 
hospital. 

Além de estar conectado à rede do HCU-UFU e 
devido à falta de uma máquina disponível para o 
desenvolvimento do projeto foi necessário a 
configuração dos computadores pessoais dos 
componentes do grupo do projeto, fase que durou cerca 
de dois meses devido à complexidade do processo e a 
necessidade de se ter um técnico disponível para realizar 
tal configuração. 

O padrão de desenvolvimento do CTI-UFU utiliza 
para interfaces a linguagem HTML [3], para ações a 
linguagem JAVA [4] e para armazenamento de dados o 
script DB2 [5]. Assim o desenvolvimento em JAVA é 
realizado por meio de um software baseado em 
ECLIPSE, o JBOSS STUDIO [6], o banco de dados é 
programado em linguagem script DB2 e gerenciado por 
mio do AQUA DATA STUDIO [7] e as telas para 
interface em HTML, sendo que JBOSS STUDIO é 
responsável por realizar a comunicação entre todos os 
softwares utilizados no projeto. Além disso os relatórios 
também são incluídos nessa interface de gerenciamento 
e são incialmente desenvolvidos no TIBCO 
JASPERSOFT STUDIO [8]. 

 
Resultados 

 
Obteve-se com desenvolvimento do projeto, grande 

parte da interface de gerenciamento dos leitos da UTI-
Adulto. Para efeito de comparação, tem-se na Figura 2 
como era a disposição da interface do software existente 
no setor da UTI-Adulto, desenvolvido em Access. A 
Figura 2 mostra parte da tela de gerenciamento de leitos, 
evidenciando os pacientes da Unidade II. Vale ressaltar 
que todas as informações dos pacientes existem no 
banco de dados do hospital, mas são digitadas à mão 

para alimentar o software do setor. 
 

 
Figura 2: Tela de gerenciamento de leitos do 

software em Access. 

Já as telas de interface desenvolvidas de acordo com 
o padrão utilizado pelo setor da Tecnologia da 
Informação estão representadas na Figura 3 e Figura 4. 
A primeira é a tela análoga a Figura 2, mas com a nova 
configuração e conectada ao banco de dados para o 
preenchimento automático dos dados.  

 

 
Figura 3: Tela de gerenciamento de leitos do 

software desenvolvido. 

Já a Figura 4 mostra o dashboard que contém as 
ações que podem ser realizadas pelo usuário do sistema, 
como por exemplo, cadastrar uma adenda de alta 
cirúrgica e um pré-operatório, consultar tais cadastros e 
visualizar o painel de internação. 

Por fim, para cada leito, ou seja, para cada paciente, 
alguns relatórios são gerados quando necessários, como 
por exemplo uma solicitação de gastrostomia, um termo 
de compromisso para gastrostomia endoscópica, tabela 
com exames diários, entre outros. 
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Figura 4: Dashboard com as ações que podem ser 

realizadas no software desenvolvido. 

Esses relatórios foram desenvolvidos e quando 
solicitados a partir de um paciente, seus dados são 
preenchidos automaticamente no relatório. 
 
Discussão 
 

Primeiramente, grande parte do tempo de projeto foi 
dedicado para a formatação dos computadores a serem 
utilizados no desenvolvimento da interface e na 
configuração de detalhes técnicos. 

Como dificuldades encontradas, tem-se a 
compreensão dos códigos do sistema do hospital e do 
banco de dados que não apresentam documentação em 
sua grande parte.  

Além disso, a comunicação com um banco de dados 
tão grande se tornou um desafio a ser enfrentado e a 
criação de relatórios dinâmicos é um ponto bastante 
complexo, pois deve-se fazer a comunicação entre o 
relatório desenvolvido no TIBCO JASPERSOFT, o 
banco de dados e a aplicação em JAVA. 

Um dos grandes empecilhos para a implantação 
efetivado software na UTI-Adulto do HCU-UFU foi o 
problema relacionado a configuração dos computadores 
pessoais para se conectar à rede do Hospital, pois a cada 
conexão os computadores se desconfiguravam e as 
versões do projeto entre os computadores pessoais e o 
sistema do CTI-UFU se desatualizavam. 

Por fim, a transposição do software do Access para 
os padrões da TI apresentou dificuldades no início, mas 
com o tempo e com a familiarização do ambiente e das 
ferramentas de trabalho, o desenvolvimento do projeto 
foi se tornando mais fácil. 

Fora esses detalhes, o desenvolvimento das telas e 
dos relatórios em si é um processo rápido e simples. 
  
Conclusão 
 

Esse projeto procurou automatizar alguns 
documentos e organizar de forma digital o controle de 
pacientes da UTI-Adulto, de modo a facilitar busca de 
dados, criação de indicadores e agilizar o processo em si. 

Como grande parte da equipe de projeto tinha 
conhecimentos básicos das linguagens de programação 
utilizadas no software assim como pouco ou nenhum 
conhecimento das ferramentas utilizadas no setor de 
Tecnologia da Informação do HCU-UFU, como Aqua 
Data Studio e o JBoss, foi um grande aprendizado 
técnico o desenvolvimento desse projeto. 

Além disso, percebe-se que há uma grande 
oportunidade de atuação na área de Tecnologia da 

Informação, para auxiliar o fluxo de dados que ocorre 
dentro do hospital. Há uma grande demanda de projetos 
a serem realizados pelo setor, mas pouco tempo para 
colocar todos em execução. Assim, estudantes dispostos 
a aprender sobre a área e com vontade de realizar um 
projeto que fará a diferença no hospital são bem-vindos. 

Por fim, espera-se que o software de gestão da UTI-
Adulto desenvolvido neste projeto seja capaz de auxiliar, 
agilizar e facilitar o serviço tão complexo e importante 
que é realizado neste setor. 
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Resumo: O radiodiagnóstico médico é um dos setores 
em que se exige atenção especial para manter a 
qualidade de funcionamento, pelo fato de expor as 
pessoas à radiações ionizantes, e qualquer erro que o 
equipamento possa apresentar  pode induzir a 
exposições acima dos limites estipulados por lei, e ainda 
levar a possibilidade de danos biológicos a curto ou 
longo prazo. O Programa de Garantia de Qualidade 
(PGQ) é uma forma de manter este setor em 
funcionamento de forma a assegurar que todos os 
equipamentos estão em funcionamento adequado e 
seguro, que as exposições ocorrem de forma que a dose 
seja tão baixa quanto razoavelmente exequível 
(ALARA), e que a imagem possui qualidade adequada 
para um diagnóstico final. Existem leis nacionais e  que 
permitem a estruturação dos itens que compõem um 
PGQ, porém não são suficientes por não abordarem 
itens como radiologia digital ou tomossíntese, onde 
então é possível buscar apoio em legislações 
internacionais, as quais estão listadas no presente artigo.  
O PGQ é desenvolvido de forma interdisciplinar, onde 
conta com a colaboração do físico médico para 
execução dos testes físicos dos equipamentos e 
treinamento de equipe, do engenheiro clínico para a 
tomada de decisões e administração das atividades, da 
equipe de manutenção, que executa as manutenções 
corretivas e preventivas e mantém os equipamentos 
funcionando corretamente, e por fim, a equipede 
operadores, que devem acatara todos os itens 
estabelecidos no PGQ.  
Palavras-chave: Programa de Garantia de Qualidade, 
Radiodiagnóstico, Portaria 453/98, 
 
Abstract: The medical diagnostic radiology is one of the 
sectors that require special attention to maintain the 
quality of operation, because it exposes people to 
ionizing radiation, and any errors that the equipment 
may present can induce exposures above the limits 
stipulated by law, and still lead to possibility of short or 
long term biological damage. The Quality Assurance 
Program (QAP) is a way to keep this sector in working 
to ensure that all equipment is in proper and safe 
operation, which exposures occur so that the dose is as 
low as reasonably achievable (ALARA), and that the 
image has adequate quality for a final diagnosis. There 
are national laws and allow the structuring of the items 
that make up a QAP, but are not enough for not 
addressing items such as digital radiology or 

tomosynthesis, where it is then possible to seek support 
in international law, which are listed in this papper. The 
QAP is developed in an interdisciplinary way, which has 
a medical physicist collaboration to perform the 
physical tests of equipment and staff training, clinical 
engineer for decision-making and management of 
activities, the maintenance team, which performs the 
maintenance corrective and preventive and maintain the 
equipment operating properly, and finally, the operator 
equipede which must defer to all of the items set in the 
QAP. 
Keywords: Quality Assurance Program, Diagnostic 
Radioloy, Regulatory Ordinance 453/98. 
 
Introdução 
 

O diagnóstico por imagem é uma das ferramentas 
mais utilizadas pela medicina na atualidade, devido à 
sua eficácia em detectar patologias de forma não 
invasiva, indicando à equipe médica qual o próximo 
passo a ser seguido, além de possuir um custo acessível 
e boa disponibilidade. Entretanto, esta eficácia pode ser 
reduzida se o serviço não possuir um sistema que 
garanta a qualidade do setor, o que pode levar à falso-
diagnósticos [1]. Na mamografia, por exemplo, um 
exame bem sucedido e com um padrão de qualidade 
aceitável, possui uma taxa de detecção de câncer de 
mama em torno de 85% a 90%[2], enquanto que um 
exame sem qualidade possui uma taxa de detecção em 
torno de 65%.[3].  
 

Além do falso diagnóstico, a ausência de qualidade 
pode levar à necessidade de repetição de exames, 
aumento na dose de radiação no paciente, elevação de 
custos, desperdícios, desgaste dos equipamentos [4], e 
ainda a perda de clientes/pacientes, que atualmente 
possuem maior acesso à informação, e exigem 
transparência por parte do serviço, uma vez que este é o 
objeto de atenção maior dos sistemas de saúde [1].   
 

Com o objetivo de sanar tais problemas, existe o 
Programa de Garantia de Qualidade (PGQ), que consiste 
em instruções detalhadas para realizar ações de garantia 
de qualidade para cada componente do equipamento, 
sistemas ou instalações, incluindo elementos de gestão e 
técnicas de controle de qualidade [5].  Em 
radiodiagnóstico, este programa visa garantir que as 
imagens médicas produzidas pelos equipamentos 
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possuam qualidade suficiente para que traga o correto 
diagnóstico com o menor custo e dose possível para 
profissionais e pacientes, além de manter a instalação de 
acordo com legislações vigentes.[6] 

 
É possível observar que no setor de radiologia onde 

não existe um PGQ, existem alguns problemas 
organizacionais, tal como a repetição de exames, 
descarte excessivo de películas radiográficas, 
desperdício de materiais, perda de exames já realizados, 
demora no atendimento e que podem ser resolvidos a 
partir do desenvolvimento de um sistema de gestão de 
qualidade, envolvendo toda a organização [7], o que 
inclusive é atribuído como de extrema importância por 
parte dos profissionais, de forma que a padronização de 
rotina e como ferramenta útil para facilitar o decorrer do 
exercício da função [8]. 

 
Legislações 
 
No Brasil, a norma que estabelece os níveis de 

qualidade aceitáveis de garantia de qualidade em 
radiodiagnóstico médico é a Portaria 453/98, do 
Ministério da Saúde, a qual estabelece os seguintes itens 
como integrantes de um PGQ: 

 
• Memorial descritivo (Plano de proteção radi-

ológica) 
• Cálculo de blindagem de barreiras (projeto de 

proteção radiológica) 
• Levantamento radiométrico 
• Testes de aceite  
• Controle de qualidade dos equipamentos 
• Programa de manutenção dos equipamentos 
• Treinamentos de equipe 
• Auditorias  
• Otimização de doses e qualidade de imagem 

 

Esta portaria traz uma série de parâmetros a serem 
avaliados para equipamentos de Raios-X, mamografia, 
tomografia e fluoroscopia [9]. Entretanto, por ter sido 
elaborada em 1998, ela não contempla avanços 
tecnológicos mais recentes no país, tal como a 
radiologia computadorizada e digital, ou ainda a 
tomossíntese, as quais precisam ter seus parâmetros 
embasados em outras legislações de cunho 
internacionalque pode ser conferido na tabela 1. 
Recentemente, o estado de Santa Catarina regulamentou 
uma nova legislação como complemento à portaria 
453/98, que aborda alguns testes de qualidade para 
radiologia computadorizada e digital[10]. 

 
 
 
 
 
 

Tabela 1: relação de algumas legislações 
internacionais para controle de qualidade em 
equipamentos de radiodiagnóstico. 

 
Legislação Assunto abordado 

Protocolo Español de 
Control de Calidad en 
Radiodiagnostico 

Controle de qualidade para 
raios-X, mamografia, 

fluoroscopia, tomografia , 
odontologia, sistema de 

processamento de imagem 
computadorizado e digital. [11] 

European Comission 
Radiation Protection nº 
162 

Controle de qualidade para 
raios-X, mamografia, 

fluoroscopia, tomografia , 
odontologia, medicina nuclear e 

radioterapia. [12] 

AAPM Report nº 74 

Controle de qualidade para 
raios-X, mamografia, 

fluoroscopia, tomografia, 
sistema de processamento de 

imagem computadorizado[13]. 
EUREF Protocol for the 
Quality Control of The 
Physical and Technical 
Aspects of Digital Breast 
Tomosynthesis Systems 

Controle de qualidade para 
mamógrafos com tomossíntese 

[14]. 

AAPM On-Line Report nº 
03 

Avaliação de monitores 
utilizados para laudos em 

radiologia médica[15] 

IAEA Human Health 
Series nº 17 

Estabelece o programa de 
garantia de qualidade para 

mamografia digital.[16 

IAEA Human Health 
Series nº 19 

Estabelece o programa de 
garantia de qualidade para 

tomografia 
computadorizada.[17] 

 
Uma vez que a portaria 453/98 não estava sendo 

suficiente para avaliação de parâmetros de qualidade em 
mamografia, em 2013, a Vigilância Sanitária, em 
parceria com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
elaborou a portaria 2.898, que institui o Programa 
Nacional de Qualidade em Mamografia, o qual visa 
avaliar o desempenho da prestação dos serviços de 
mamografia com base em parâmetros referentes à 
qualidade da estrutura, dos procedimentos, resultados, 
imagem clínica e laudo final[18]. 

 
A Equipe 

  
Manter um programa de garantia de qualidade, 

muito além do interesse dos físicos médicos, também é 
de interesse dos engenheiros clínicos e da equipe de 
manutenção, uma vez que a engenharia clínica é 
integrante dos processos tecnológicos e atua de forma a 
sistematizar as ações e conhecimentos de forma a 
desenvolver soluções relacionadas à tecnologias durante 
seu ciclo de vida[19],especialmente se tratando da área 
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de radiologia, onde os avanços tecnológicos são 
constantes. 

 
O físico médico é peça-chave para um centro de 

diagnóstico por imagem, uma vez que ele é o 
profissional responsável pelos aspectos físicos do 
programa de garantia de qualidade, tal como a 
adequação das instalações sob o aspecto de proteção 
radiológica, investigações e desenvolvimento de novas 
técnicas, equipamentos e métodos, segurança 
radiológica da equipe, e especialmente garantir que as 
instalações estejam de acordo com as legislações 
vigentes. Quase sempre o físico médico assume o papel 
de supervisor de proteção radiológica, sendo 
encarregado pela realização do controle de qualidade e 
testes de constância dos equipamentos de imagem, 
elaboração e aplicação do Plano de Proteção 
Radiológica e memorial descritivo das áreas, atuação 
em auditorias internas e externas, treinamento de equipe 
sob o aspecto de proteção radiológica e procedimentos 
de operação, a criação de indicadores de proteção 
radiológica, além de registros de ocorrência. [20] 
 

Tabela 2: Relação de serviços estabelecidos pela 
portaria 453/98[9] 

 
Item Validade 
Controle de Qualidade em 
radiologia médica 1 ano* 

Levantamento radiométrico 4 anos**  
Plano de Proteção 
Radiológica Indeterminado*** 

Projeto de Radioproteção Intederminado** 
Treinamento em 
Radioproteção 1 ano 

* Alguns testes possuem periodicidade menor de 6 meses, uma 
semana ou diário. 
**Ou quando houver troca de equipamento, modificações na estrutura 
da sala, Áreas vizinhas ou carga de trabalho. 
*** Ou quando houver alterações de equipe, equipamentos ou 
procedimentos. 
 

Já o engenheiro clínico, de um modo geral, possui a 
responsabilidade administrativa do gerenciamento de 
tecnologias, como controle do patrimônio dos 
equipamentos médico-hospitalares, ciclo de vida de 
tecnologia, participação no processo de aquisição, 
recebimento, testes de aceitação, treinamento e 
manutenção de tecnologias, e assuntos relativos [21]. 
Seu papel dentro de um PGQ consiste em administrar as 
demandas exigidas pelo programa, repassando as tarefas 
para cada departamento. 

 
A equipe de manutenção é responsável pela 

realização das manutenções preventivas e corretivas dos 
equipamentos eletromédicos, visando a garantia de 
funcionamento constante do serviço e maior tempo de 
vida útil dos equipamentos, e evitando paradas em 
decorrência de falhas freqüentes. [22] Dentro do PGQ, 
sua importância consiste em realizar as manutenções 

estipuladas pelo departamento de engenharia clínica, ou 
ainda os ajustes em equipamentos fora dos padrões 
indicados pelos testes de controle de qualidade, uma vez 
que a sua ausência pode levar à altas doses de 
exposição. A portaria 453/98 estabelece que, 
obrigatoriamente, o PGQ deve incluir um programa de 
manutenção periódico para equipamentos de raios-X e 
processadoras (hoje substituída por sistemas de 
processamento computadorizado e digital), além de 
manter um programa de manutenção preventiva, e 
devidamente registrado.[9] 
  

Os técnicos e tecnólogos em radiologia possuem o 
papel de manter todas as exposições tão baixas quanto 
razoavelmente possível (princípio ALARA), fornecer 
suas informações profissionais para controle 
ocupacional, utilizar dosímetros para monitoramento de 
dose, submeter-se aos treinamentos fornecidos pelo 
físico médico, notificações de situação de trabalho que 
envolvam o equipamento ou ambiente, e cumprir com 
os padrões estipulados pelo PGQ[9]. 
 

A implementação de um programa de garantia de 
qualidade (PGQ) possui certos desafios, que variam 
desde a adesão por parte da direção, comprometimento 
com o corpo clínico geral, gerenciamento dos processos 
e riscos, até à adoção da cultura de qualidade[1], 
especialmente porque a adoção  de tal cultura depende 
de uma motivação e de compromisso por parte de todos 
os profissionais envolvidos, de forma que torne-se 
difundido e acompanhado inclusive por colaboradores 
da clínica ou hospital. 
 
Conclusão  
 

Todas as ações tomadas para o correto 
desenvolvimento do PGQ contribuem para que o setor 
de radiodiagnóstico possua um bom padrão de 
desempenho e poucas paradas em função de 
equipamentos com defeito ou divergência com a 
legislação, além de um melhor qualidade do serviço 
prestado e do diagnóstico final. Atualmente no Brasil, a 
legislação acerca do controle de qualidade e programa 
de garantia da qualidade em radiodiagnóstico é precária, 
sendo necessário o acesso à legislação internacional 
para desenvolvimento de um programa adequado, em 
especial pelo grande avanço tecnológico dos 
equipamentos, como a radiologia computadorizada e 
digital e a tomossíntese.  Também é importante que 
exista a interdisciplinaridade por parte dos físicos 
médicos, engenheiros clínicos, departamento de 
manutenção e operadores, para que seja possível 
estabelecer a eficácia do PGQ e quais pontos precisam 
ser aprimorados, garantindo assim, um melhor 
aproveitamento de todo o conjunto. 
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Resumo: Aprender a controlar diferentes tipos de 
próteses que substituem os membros que realizam 
tarefas cotidianas pode vir a ser um objetivo difícil a 
ser alcançado. Neste sentido, usuários de próteses 
mioelétricas podem ter dificuldade em determinar a 
ativação muscular necessária para efetuar os comandos 
desejados, dificultando o processo de aprendizagem. 
Nesse sentido, aplicações baseadas em biofeedback 
vêm se tornando ferramentas poderosas em processos 
terapêuticos que visam a autorregulação do indivíduo, 
tendo em vista que o treinamento contínuo é a melhor 
maneira de aprimorar o controle. Através do 
miofeedback, o usuário é capaz de compreender com 
maior precisão se a tarefa requerida está sendo 
realizada da maneira desejada ou não. Esse estudo 
propõe um sistema que recebe o sinal eletromiográfico 
(EMG) e o utiliza como sinal de referência para o 
controle de uma prótese virtual. O usuário recebe, por 
meio de feedbacks visuais, informações sobre o seu 
desempenho e do comportamento do sinal EMG do 
músculo monitorado.  
Palavras-chave: miofeedback, próteses mioelétricas, 
EMG. 
 
Abstract: Learning how to control different kinds of 
prostheses that replaces the limbs used to perform daily 
actives can be a difficult goal to achieve. One example 
is the use of myoelectric prostheses. In this case, the 
users might have difficulties in understanding how to 
properly control their muscles in order to achieve the 
desired commands. Thus, biofeedback based 
applications are becoming powerful tools in 
therapeutic processes to the individual’s self-regulation 
and continuous training can improve control. Through 
miofeedback, the user might draw a better 
understanding of the requirements of the task and how 
to properly activate their muscles. The objective of this 
paper was to develop a miofeedback system that uses 
the electromyographic signal (EMG) to control a 
virtual prosthesis. The user receives visual feedback 
about their performance and the behavior of the EMG 
signal. 
Keywords: miofeedback, myoelectric prostheses, EMG. 
 
Introdução 
 

O sinal EMG é resultado de uma ativação 
neuromuscular seguida pela contração muscular [1]. 
Esse tipo de sinal possui diferentes aplicações. Entre 

elas estão: determinar o tempo de contração muscular, 
a força produzida pelo músculo, o tempo que o 
músculo leva para fadigar e o comportamento geral das 
unidades motoras [2].  

Graças às inúmeras informações sobre a coleta do 
sinal EMG e aos diversos campos de pesquisa na área, 
é possível criar tecnologias assistivas de diferentes 
tipos [3]. Nesse contexto estão inseridas as próteses 
mioelétricas, como uma forma de possibilitar maior 
independência de movimentação a pessoas com algum 
tipo de deficiencia motora. 

As próteses mioelétricas funcionam de acordo com 
o sinal EMG do usuário, assim, a difculdade de 
controle do nível certo de ativação muscular ou a 
velocidade de resposta que o individuo possui são 
fatores fundamentais para a execução de diferentes 
tipos de tarefas [4]. 

O miofeedback é uma das diferentes modalidades 
de biofeedback existentes, juntamente com o 
neurofeedback, termofeedback, cardiofeedback e o 
biofeedback GSR (Galvanic Skin Response). Essas 
modalidades são, respectivamente, referentes à 
atividade cortical, à temperatura corporal, à frequência 
cardíaca e à resposta galvânica da pele. Por sua vez, o 
miofeedback é relativo à atividade muscular [5]. 

Graças às características do sinal EMG, o 
miofeedback é capaz de auxiliar no controle da 
atividade muscular, indicando a forma como a 
musculatura deve ser ativada para que a tarefa proposta 
seja realizada [6]. Desse modo, o miofeedback surge 
como uma ferramenta de orientação ao usuário, 
facilitando o processo de aprendizagem. 

Uma das grandes vantagens do miofeedback consta 
na independência do indivíduo, já que ele recebe as 
informações suficientes para controle da prótese. 

Dentro deste contexto, este artigo apresenta o 
desenvolvimento de um sistema de miofeedback em 
que o usuário é capaz de controlar uma prótese virtual a 
partir  do sinal EMG dos músculos do antebraço. 

  
Materiais e métodos 
 

O sistema apresentado é constituído pelo hardware 
de captação do sinal EMG assim como pelo software 
que recebe esse sinal e mostra, em tempo real, a 
atividade elétrica do músculo em questão. 

Quando utilizado em terapias com miofeedback, o 
sinal EMG bruto pode ser ineficiente devido à sua 
natureza estocástica, sem uma forma de onda bem 
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definida. Neste sentido, é comum que o sinal utilizado 
nos protocolos de treinamento seja a envoltória linear 
do sinal EMG que permite uma melhor visualização e  
delimitação da contração muscular [4]. Além disso, 
coletar apenas a envoltória do sinal EMG dimiui os 
requisitos do processo de digitalização, já que tanto o 
número de bits e a taxa de amostragem podem ser 
menores. 

Para coletar a envoltória do sinal EMG, várias 
etapas são necessárias. Assim, o sinal EMG é coletado 
por eletrodos de superfície em configuração bipolar e o 
hardware deve ser responsável pela obtenção do 
envoltório linear. O diagrama de blocos do hardware 
desenvolvido é mostrado na Figura 1. 
 
 

 
 
Figura 1: Diagrama de blocos do hardware utilizado 
contendo todas as etapas. 
      

O sinal captado pelos eletrodos passa inicialmente 
por dois buffers e, em seguida, por um diferenciador a 
fim de eliminar os ruídos em modo comum, 
principalmente os relativos à rede (60Hz). Após essa 
etapa, atua um filtro passivo com frequência de corte 
de 1Hz, eliminando sinais contínuos que venham a 
aparecer. O sinal deve ainda ser amplificado, com 
ganho de 361V/V. O filtro passa-faixa é do tipo 
butterworth de segunda ordem e possui frequências de 
corte de 20 e 500 Hz e ganho de 1,56 V/V. O estágio de 
retificação também utiliza dois amplificadores 
operacionais constituindo um retificador de onda 
completa de precisão. O envoltório linear é obtido pelo 
filtro butterworth de segunda ordem passa-baixa com 
frequência de corte equivalente a 4Hz.     

O sinal final é convertido de analógico para digital 
através do Arduino UNO. Além disso, a comunicação 
serial entre o Arduino e o computador permite que a 
transmissão de dados seja feita em tempo real. 

A interface assim como o processamento do sinal 
foram implementados na linguagem de programação 
orientada à objetos C#. O formulário apresenta um 
teste de esforço com uma prótese virtual acionada pela 
contração muscular do usuário que a faz fechar. 

Primeiramente, é feita uma coleta do sinal EMG em 
contração voluntária máxima (CVM). A partir deste 
valor, determina-se a porcentagem mínima da CVM 
necessária para fechar a prótese. Neste estudo, o limiar 
utilizado foi de 60%. O objetivo do usuário é conseguir 

fechar a prótese e segurar um objeto que se desloca em 
sua direção no momento certo.  
 
Resultados 
 

Foram realizados testes para verificar o 
funcionamento do sistema. As figuras a seguir ilustram 
uma das sessões realizadas com um voluntário. 

A Figura 2 mostra o circuito responsável pelo 
condicionamento do sinal EMG conectado ao Arduino 
UNO e à alimentação 

 

 Figura 2: Hardware e eletrodos de superfície 
utilizados. 

 
A Figura 3 mostra como foram posicionados os 

eletrodos no voluntário, sendo dois no músculo do 
antebraço para a coleta do sinal EMG e um eletrodo no 
ombro utilizado como referência.  

 

 
Figura 3: Posicionamento dos eletrodos para coleta do 
EMG no antebraço e eletrodo de referência no ombro 
do voluntário. 

 
Após ser captado e amplificado, o sinal EMG 

aumenta sua amplitude sempre que o voluntário realiza 
atividade muscular, como mostra a Figura 4.  

A Figura 5 apresenta graficamente a envoltória do 
sinal EMG do voluntário coletado pelo software 

205205



IX Simpósio de Engenharia Biomédica – SEB 2016 

 

 

desenvolvido, podendo assim classificar a força 
exercida. 
 

 
Figura 4: Sinal EMG amplificado. 
 
 

 
Figura 5: Envoltório linear do sinal EMG. 
 

A figura 6a mostra a prótese virtual em repouso, 
onde não há atividade muscular suficiente para fechá-
la. Já na figura 6b o usuário apresentou uma contração 
muscular suficiente para que a prótese se fechasse, 
sendo capaz de segurar o objeto no momento em que 
ele chega à posição alvo. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6: Prótese virtual criada via software. (a) Garras 
em repouso. (b) Garras fechadas. 
  
Discussão 
 

Os resultados obtidos mostram que o tempo de 
resposta do voluntário foi fundamental para que a 
tarefa fosse executada. Além disso, para que a bolinha 
permanecesse presa, era preciso manter o nível de 
contração muscular superior ao limiar. Logo, deve 
existir uma sincronia entre o tempo de resposta do 
usuário e a quantidade de tempo que ele consegue 
manter a musculatura ativa, respeitando o protocolo 
proposto. 

No decorrer do estudo, foi possível analisar outras 
possíveis funcionalidades do miofeedback que também 
podem ser usadas como treinamento para uso de 
próteses. Nesse caso, a prótese se abre apenas se o 
indivíduo passa o limiar, entretanto, o miofeedback 
pode atuar, instruindo o usuário a controlar variáveis 
como a velocidade de abertura ou fechamento da garra 
[7]. Logo, o estudo do miofeedback pode ser usado 
para solucionar outros tipos de problemas sobre o 
controle de próteses mioelétricas como, por exemplo, a 
diferença na sensibilidade exigida para pegar um objeto 
considerado delicado, como um copo de vidro em 
relação à outro material mais rígido como, por exemplo 
um livro.  

Nesse sistema, existe apenas um canal EMG. 
Entretanto, um sistema de hardware capaz de captar 
uma quantidade maior de canais também pode ser 
interessante, visto que garante mais graus de liberdade 
ao seu controle. Um artigo recente utilizou 64 canais 
EMG posicionados ao longo de todo o antebraço para 
decodificar movimentos individuais dos dedos [8], por 
exemplo.  

Além disso, o tipo de movimento que aqui 
apresentado é bidimensional, pode ser desenvolvido em 
um sistema tridimensional com articulações que 
emulam o corpo humano, adicionando naturalidade ao 
movimento. 

 
Conclusão 
 

Trabalhos que envolvem miofeedback são 
interessantes para aprimorar o domínio de variáveis 
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fundamentais para o controle de próteses, tais como a 
força e o tempo necessários.  

Projetos futuros visam desenvolver o presente 
método envolvendo o aprimoramento do hardware de 
captação do sinal, adicionando mais canais EMG e 
outros tipos de variáveis de controle, incluindo próteses 
com maior grau de liberdade para movimentação, 
aumentado a dificuldade da tarefa. Além disso, o uso 
de outros tipos de biofeedback como o neurofeedback, 
podem ser implementados no processo de 
aprendizagem do usuário. Embora o sistema 
apresentado tenha como base uma prótese virtual, é 
preciso considerar o uso de próteses reais em estudos 
futuros, inserindo voluntários que necessitam desse 
tipo de treinamento para controle de próteses. 
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Resumo: A doença de Parkinson atinge cerca de 1% da 
população mundial acima de 65 anos e mesmo com 
várias pesquisas tentando mensurar ou identificar a 
doença, ainda há dificuldades em encontrar métodos e 
ferramentas que resultem em coletas de dados confiáveis 
devido a imprevisibilidade e variabilidade de seus sinais 
clínicos. Essa necessidade motivou a ideia de criar uma 
arquitetura de um sistema embarcado para o 
monitoramento com tempo prolongado de um indivíduo 
com a doença de Parkinson. O sistema deve se adequar a 
situações do dia a dia coletando dados inerciais e 
eletromiográficos com o mínimo de interferências 
possível, possuir uma taxa de amostragem alta e a 
capacidade de armazenamento desses dados em uma 
memória portátil para analises futuras. 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Sensor inercial, 
Eletromiografia. 
 
Abstract: Parkinson's disease affects about 1% of the 
population over 65 years old and even with multiple 
researches trying to measure or identify the disease, there 
are still difficulties in finding methods and tools that 
result in reliable data collection due to unpredictability 
and variability of their clinical signs. This necessity led 
to the idea of creating an architecture of an embedded 
system for monitoring with extended time of an individual 
with Parkinson's disease. The system must adapt the 
situations of everyday life collecting inertial and 
electromyography data with minimal interference as 
possible, have a high sampling rate and storage capacity 
of these data in a portable memory for future analysis. 
Keywords: Parkinson’s disease, Inertial sensor, 
Electromyography. 
 
Introdução 
 

A doença de Parkinson (DP) se tornou uma das 
doenças neurológicas mais comuns da atualidade, 
atingindo, segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 1% da população mundial acima de 65 
anos. No Brasil estima-se que 200 mil pessoas sofram 
com a doença, que não possui cura até hoje [1]. Os cinco 

sinais clínicos mais comuns da DP são rigidez, acinesia 
(ausência de movimento), bradicinesia (lentidão de 
respostas físicas e psíquicas), tremor e instabilidade 
postural. Vários estudos estão sendo feitos para 
quantificar esses sintomas da DP a fim de identificar 
indivíduos com a doença o mais breve possível e com o 
avanço tecnológico, muitas pesquisas têm tido sucesso 
neste propósito, como o trabalho de Djuri-Jovii et al. [2], 
que implementaram um algoritmo para identificar se o 
indivíduo está parado ou oscilando, andando normal ou 
cambaleando, e para isso utilizou-se giroscópios no pé e 
na cintura, e acelerômetros no pé. Essas foram as 
características relevantes que apontam o grau de 
evolução da DP no trabalho feito. 

 Tien et al. [3] usaram um sensor inercial composto 
de giroscópios e acelerômetros colocados no pé do 
indivíduo para identificar anormalidades no padrão da 
marcha do sujeito com DP, e utilizando máquina de 
vetores de suporte para a avaliação de um classificador, 
obtendo taxas de sucesso de até 93% na discriminação 
entre indivíduos com e sem a DP. 

Apesar do sucesso das pesquisas recentes, existem 
poucos estudos que levam em consideração a 
imprevisibilidade e variabilidade dos sinais clínicos da 
DP, sendo este o principal fator que nos motivou a propor 
a arquitetura de um sistema para monitoramento 
prolongado de pessoas com a DP.  

 Essa pesquisa propõe unificar tecnologias que ainda 
não foram integradas para criar um sistema embarcado 
preciso e portátil possibilitando o monitoramento em 
domicílio durante a execução de tarefas do dia a dia. 

 
Materiais e métodos 
 

Levando em consideração a proposta de um protocolo 
com tempo prolongado é possível perceber que variáveis 
externas serão impactantes na coleta dos dados pois 
interferências surgirão aleatoriamente, especialmente no 
sinal EMG, portanto foi escolhido nesta proposta de 
arquitetura uma nova ferramenta que substituirá o 
eletrodo de superfície convencional, sendo esse o sensor 
capacitivo PS25255 (Figura 1). 
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Figura 1: Sensor PS25255 frente e verso. 
 
Este sensor elimina grande parte de interferências 

externas no sinal, funciona com baixa corrente e pode ser 
colocado diretamente sobre a pele seca ou roupas, 
tornando-o bem adequado para o monitoramento 
prolongado. 

Outro aspecto importante do sistema será o uso de um 
condicionador de sinais biológicos na forma de um 
microchip (ADS1298) que possui taxa de amostragem 
variando de 250 Hz a 32 kHz, e amplificadores 
programáveis integrados [4].  O uso deste condicionador 
juntamente com o sensor capacitivo possibilitará o 
desenvolvimento de um sistema embarcado, de 
dimensões reduzidas, de modo a atendar os requisitos 
necessários ao monitoramento prolongado de indivíduos 
no lar.  

Juntamente com a EMG é necessário coletar dados 
inerciais devido aos sintomas clínicos da DP, então foi 
selecionado o sensor MiniIMU-9 (Figura 2), que possui 
um giroscópio L3GD20, um acelerômetro 
LSM303DLHC e um magnetômetro, ambos de três eixos. 

 

Figura 2: Sensor inercial MiniIMU-9. 
 

Para fazer o registro de todas as informações será 
criada uma placa de circuito impresso com um circuito 
integrado que controlará o processo de coleta e 
armazenamento de dados. 
 
Resultados 
 

Como os sintomas da DP estão bastante presentes em 
membros periféricos, na postura e marcha, nossa 

proposta de arquitetura terá foco de avaliação de 
informações obtidas a partir dos punhos e cintura. 

Nos punhos será necessário a coleta de dados de 
vários músculos, como por exemplo, os extensores e 
flexores do punho. Além disso, para quantificar os sinais 
clínicos da DP será necessária a coleta simultânea de 
dados inerciais e eletromiográficos. 

Para a avaliação postural e da marcha será utilizado 
um cinto, que possui dois sensores inerciais que serão 
posicionados na região do quadril [5]. 

Conforme é possível observar na Figura 3, a proposta 
de arquitetura se mostra simples, porém a organização do 
sistema que será algo complexo. 
 

 
Figura 3: Arquitetura do sistema de monitoramento 
proposto. 
 
Conclusão 
 

A imprevisibilidade e variabilidade dos sinais clínicos 
da DP mostram que a arquitetura proposta seria bem 
adequada para gerar dados confiáveis para a classificação 
dos graus dos sintomas.   
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o 
desenvolvimento de um software para o monitoramento 
eletrônico de leitos de um posto de saúde. O programa 
estará instalado no computador de uma sala restrita ao 
corpo médico e somente profissionais cadastrados 
poderão acessá-lo para visualizar, inserir ou alterar 
dados referentes à ocupação do leito. O sistema foi 
desenvolvido a fim de tornar a troca de turnos da equipe 
médica mais eficiente, permitindo gerir os leitos de 
forma rápida e prática. 
Palavras-chave: Sistema de monitoramento de leito, 
consulta a leitos, gerenciamento de leitos. 
 
Abstract: This article aims to present the development 
of an electronic monitoring software for beds in a health 
center. The program will be located on the computer in 
a restricted room where just the medical staff and only 
registered professionals can access it, enter or change 
data on the occupation of the bed. The system was 
developed to make the shift change more efficient, 
allowing managing beds quickly and conveniently. 
Keywords: Bed monitoring system, check the beds, 
management beds. 
 
Introdução 
 

A troca de turno do corpo médico em um 
estabelecimento de saúde é uma prática realizada com o 
princípio de passar informações sobre as intercorrências 
ocorridas com os pacientes no último turno. 
     Esta passagem de informação é feita entre 
enfermeiro para médico, ou médico para médico, ou 
médico para enfermeiro, com objetivo de informar o 
que ocorreu e em qual horário ocorreu tal evento com 
cada um dos pacientes situados em seus respectivos 
leitos. As informações são repassadas de forma oral ou 
escrita para o receptor [1]. 
     Esta rotina vivenciada pelo corpo médico algumas 
vezes torna-se desgastante e demorada, o que pode levar 
a uma possível omissão de algum evento importante 
ocorrido com o paciente ou talvez a uma troca de 
informação equivocada, podendo acarretar algum 
prejuízo na saúde do paciente [2]. 
      Este projeto tende a melhorar estas trocas de 
informação na passagem de turno de modo prático e 
poupando tempo da equipe. 
      Um programa computacional foi desenvolvido onde 
enfermeiros e médicos podem introduzir as 
intercorrências de cada leito de forma rápida e segura. 

Segura pelo fato de ser registrado quem e em qual 
horário foram introduzidos no programa determinada 
ocorrência. Quando a equipe médica do próximo turno 
chegar, o monitoramento dos leitos será feito de forma 
rápida e prática. 
 
Materiais e métodos 
 

Para criação do programa proposto, foram utilizados 
notebook e dois softwares, o Visual Studio 2010 para 
desenvolvimento da interface e o sistema de banco de 
dados Microsoft SQL Server 2008 R2.  

O Visual Studio é uma implementação da linguagem 
C# pela Microsoft. O Visual Studio suporta o Visual C# 
com um editor de código completo, compilador, 
modelos de projetos, designers e assistentes de código e 
outras ferramentas, um depurador poderoso e fácil de 
usar. A partir deste software foram criadas Windows 
Forms (janelas) as quais correspondem à interface do 
programa e foram configuradas de acordo com a 
aplicação desejada, como por exemplo a Tela de Login, 
Tela de Cadastro do Paciente e Tela de Consulta aos 
Leitos (Figuras 3, 6 e 7, respectivamente).  

Observa-se a presença de campos que devem ser 
preenchidos pelo usuário do programa. Tais campos 
recebem informações que são armazenadas no Banco de 
Dados (SQL Server) conectado ao Visual Studio, ou 
seja, a partir desta conexão é possível criar, editar e 
visualizar as informações no programa. 

O sistema de Banco de Dados trata-se de uma 
entidade em que é possível armazenar um conjunto de 
arquivos de dados, sendo possível acessá-los e atualizá-
los para o controle de dados e segurança do sistema. Foi 
utilizado, então, o software Microsoft SQL Server, um 
sistema de gerenciamento de banco de dados relacional 
desenvolvido pela Microsoft e o Microsoft SQL Server 
Management Studio para configurar, gerenciar e 
administrar todos os componentes dentro do Microsoft 
SQL Server, como as tabelas de dados e o 
relacionamento entre elas (Figura 1 e 2).  

A fim de estabelecer um relacionamento entre as 
tabelas, foi realizada a configuração Foreign Key (chave 
estrangeira, em português). No contexto de banco de 
dados relacionais, uma chave estrangeira é um campo 
(ou conjunto de campos) em uma tabela que identifica 
exclusivamente uma linha de outra tabela. Em termos 
mais simples, a chave estrangeira é definida em uma 
segunda tabela, mas refere-se à chave principal na 
primeira tabela. Por exemplo, na Figura 2, a Tabela 
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Paciente (tbPaciente) tem uma chave primária chamada 
idPaciente, a Tabela de Intercorrência (tbIntercorrencia) 
tem uma chave estrangeira que faz referência a 
idPaciente, a fim de identificar exclusivamente a relação 
entre as tabelas , assim como a Tabela de Medicação 
(tbMedicacao) tem a chave estrangeira relacionada à 
chave primária idPaciente da Tabela Paciente, 
estabelecendo-se o relacionamento entre elas. 

 

 
Figura 1: Print screen da Tabela Usuário. 

 
Figura 2: Print screen da tela de relacionamento entre 
Tabela do Paciente, Tabela de Intercorrência e Tabela 
de Medicação. 

Resultados 
 

O sistema desenvolvido foi batizado como 
MoniLeito (Sistema de Monitoramento de Leito) e só 
pode ser acessado após o usuário realizar o login, que é 
a primeira tela que o usuário se depara, conforme a 
Figura 3.  

 

 
 

Figura 3: Print screen da tela de Login MoniLeito.  

O usuário tem acesso às atividades do sistema de 
acordo com seu nível de acesso (Operador ou 
Administrador). As funcionalidades do sistema podem 
ser acessadas do ponto de vista do usuário de acordo 
com a Figura 4, para o operador, e de acordo com a 
Figura 5, para o administrador. 

 
 

 
Figura 4: Diagrama de caso de uso do Operador 
(usuário comum). 
 
 

 
 
Figura 5: Diagrama de caso de uso do Administrador. 

 
O cadastro de pacientes e as devidas informações 

referentes à ocupação do leito são realizados através da 
tela ilustrada na Figura 6. Onde o usuário preenche os 
campos como "nome do paciente", "medicação" 
administrada (posologia, data/hora) e "intercorrências" 
estabelecidas (data/hora) no determinado leito de acordo 
com o id de cada paciente. 
 

 
 
Figura 6: Print screen da tela de Cadastro de Paciente. 
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Os dados como "data de ocupação do leito" e "data 
da última atualização" são preenchidos automaticamente 
pelo próprio sistema e os dados como "cadastrado por" e 
"atualizado por" serão preenchidos automaticamente de 
acordo com o login do usuário. 

Os dados cadastrados para cada paciente podem ser 
consultados através da tela ilustrada na Figura 7, onde o 
usuário entra com o número do leito que deseja 
visualizar (gerado de acordo com o id do paciente). 
 

 
Figura 7: Print screen da tela de Consulta aos Leitos. 

 
 
Discussão 
 

Foram realizados testes relacionados à eficiência e 
eficácia do software para corrigir a presença de erros e 
verificar se os resultados estavam de acordo com o 
pretendido.  
      O sistema cumpre a função de permitir acesso aos 
profissionais cadastrados (operador ou administrador), 
para realizar atividades como cadastro, atualização e 
visualização dos dados referentes à ocupação do leito de 
um determinado paciente.  

A segurança do sistema pode ser estabelecida através 
do login com a finalidade de preservar os dados do 
paciente. 

Os resultados desejados foram alcançados, mas 
como trabalhos futuros o sistema poderia ser 
apresentado a uma equipe de posto de saúde para então 
poder ser otimizado de acordo com as reais 
necessidades dos usuários e conter então outras 
ferramentas também importantes a um bom 
gerenciamento de leitos. 
 
Conclusão 
 

A organização do posto de saúde aliada a um sistema 
como o MoniLeito permite fácil acesso às informações 
referentes à ocupação de cada leito, possibilitando à 
equipe do posto médico obtenção organizada e melhor 
controle dos processos estabelecidos nos leitos.  

Os dados gerados no sistema servem para permitir 
uma comunicação mais eficiente entre a equipe do posto 
de saúde e melhorar a rotatividade e atendimento aos 
leitos.  
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Resumo: A detecção de massas suspeitas em exames 
mamográficos é comprometida pela superposição de 
tecido mamário na imagem. A técnica de mamografia 
digital de dupla energia utiliza duas exposições com 
energias diferentes obtendo assim duas imagens 
mamográficas, onde a subtração dessas cancelaria parte 
do tecido sobreposto na imagem melhorando a 
visualização. O desenvolvimento de carcinomas induz  
angiogênese, ou seja, um aumento na vascularização na 
região da lesão. Logo, com adição de uma solução de 
Iodo intravenosa esta se acumularia na região do 
carcinoma gerando um objeto de contraste que pode ser         
destacado pelo uso da técnica de dupla energia. 

Neste trabalho, calculamos os sinais obtidos no 
detector (𝑆𝑆𝑙𝑙 , 𝑆𝑆ℎ) referente as duas exposições podemos 
obter uma função inversa que calcula a espessura 
mássica de Iodo em função do sinal obtido, fornecendo 
assim dados quantitativos a respeito da concentração de 
Iodo. Comparando os valores obtidos por dados de 
calibração  para a espessura mássica de Iodo e os 
valores obtidos através da função inversa verificamos 
que estes são iguais, mostrando que a função se adequa 
ao modelo proposto para mamografia digital contrastada 
de dupla energia. 
 
Palavras-chave: Mamografia, Dupla Energia, Função 
Inversa. 
 
Abstract: The detection of suspicious masses in 
mammographic exams are compromised by breast tissue 
overlapping on the image. The dual energy digital 
mammography technic uses two exposures with different 
energies obtaining two mammographic imagens, where 
their subtraction would cancel part of the overlapping 
tissue enhancing its visualization.  The developing of 
carcinomas induces angiogenesis, an increase on the 
vascularization in the region of the lesion. Therefore, 
with the addition of an intravenous Iodine solution it 
would accumulate at the carcinoma region generating a 
contrasted object that would be highlighted by the dual 
energy technique. 

 In this work we calculated the signals obtained by 
the detector (𝑆𝑆𝑙𝑙 , 𝑆𝑆ℎ)  from the two exposures we can fit 
an inverse function that calculate the mass thickness of 
Iodine as a function of the signal, providing quantitative 
data regarded to the Iodine concentration. Comparing  

 
 
the values obtained by calibration data for the mass 
thickness of Iodine and those obtained from the inverse 
function we verify that they are equal, showing that the 
function fits the proposed model for contrasted dual 
energy digital mammography. 
 
Keywords: Mammography, Dual Energy, Inverse 
Function. 
 
Introdução 
 

A detecção precoce do câncer de mama é um fator 
de grande benefício no tratamento dessas lesões e a 
mamografia é a principal técnica empregada para o 
diagnóstico[1], o qual consiste na detecção de 
microcalcificações ou massas de tecido anormais. 
Entretanto a visualização dessas é comprometida pela 
sobreposição de tecido mamário na imagem. 

Uma alternativa para esse problema é a técnica de 
mamografia digital de dupla energia que consiste no uso 
de duas exposições consecutivas em um curto espaço de 
tempo onde duas imagens são obtidas, uma para cada 
exposição. A subtração dessas duas imagens cancelaria 
maior parte dos tecidos sobrepostos na imagem[2]. 

O desenvolvimento de carcinomas induz  
angiogênese, ou seja, um aumento na vascularização na 
região da lesão[3]. Na introdução de um contraste de 
iodo intravenoso na mama, essas regiões obtêm maior 
acúmulo do contraste devido a supervascularização, 
tornando-o mais visível à mamografia. Os artigos 
publicados por Dromain[4,5] mostraram bons resultados 
usando um contraste de Iodo em mamografia de dupla 
energia. 

Neste trabalho foram simulados os sinais obtidos na 
mamogragia digital de dupla energia em função da 
porcentagem de tecido adiposo e glandular na mama e 
da espessura mássica de Iodo. Assim, podemos 
encontrar uma função inversa que possibilita calcular a 
quantidade de Iodo através do sinal obtido no detector, 
com o objetivo de obter informações quantitativas a 
respeito da concentração de Iodo. 
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Materiais e métodos 
 

Modelo Geométrico 
 

O modelo geométrico adotado consiste em um tubo 
de raios X com anodo de Tungstênio(W). O feixe é 
filtrado por uma janela de berílio(Be) de 0,5 mm na 
saída do tubo e mais uma filtração adicional de 0,3 mm 
de cobre(Cu), que tem boa eficiência na redução de dose 
glandular em exames mamográficos [6]. 

O feixe de raios X encontra em seu caminho uma 
bandeja de compressão de espessura 3mm, a mama 
comprimida, um suporte para a mama de 1,5mm, uma 
grade anti-espalhamento, e o detector. O suporte da 
mama e a bandeja de compressão são  compostos de 
polimetilmetacrilato (PMMA). A grade anti-
espalhamento é colocada entre o suporte da mama e o 
detector para barrar parte da radiação espalhada. A 
grade é linear e possui paredes de chumbo de 0,016 mm 
de largura, entrespaço de PMMA de largura 0,3 mm e 
altura da grade de 1,5 mm[7].  

A mama foi modelada como uma composição 
homogênea de tecido glandular, tecido adiposo e um 
objeto contrastante de Iodo, tendo expessura total T. A 
densidade da mama depende de sua glandularidade, ou 
seja, porcentagem de tecido glandular e adiposo, sendo 
calculado segundo o modelo de Boone[8].  

 

 
 
Figura 1:Modelo geometrico utilizado adaptado de 
Lemacks[8] . 

Sinal do detector 
 
O sinal obtido no detector é calculado através 

atenuação dos materiais no caminho do feixe de raio X e 
da resposta do detector. Usando o modelo proposto por 
Lemacks e assumindo um feixe polienergético temos 
que o sinal é dado pela equação[9]: 

 
 𝑆𝑆𝑗𝑗 = ∫𝑑𝑑𝑑𝑑 × 𝑅𝑅𝑗𝑗 × 𝑑𝑑2 × Φ𝑗𝑗(𝑑𝑑) ×  (1) 

× 𝑒𝑒−� 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.(𝑇𝑇−𝑡𝑡𝑚𝑚ρ𝐼𝐼
) +   𝜇𝜇𝐼𝐼ρ𝐼𝐼

.𝑡𝑡𝑚𝑚� × 𝐴𝐴(𝑑𝑑) × 𝑄𝑄(𝑑𝑑) 
 
Onde T é a expessura da mama, ρ𝐼𝐼 a densidade do 

Iodo e 𝑡𝑡𝑚𝑚  a expessura mássica de Iodo no tecido. O 
indice j=l,h,  é referente ao espectro usado, de alta (h) 
ou baixa (l) energia. 𝑅𝑅𝑗𝑗 (C/Kg) são as exposições não 
atenuadas de alta e baixa energias no plano do detector , 
d(cm) é o tamanho do pixel, 𝛷𝛷𝑗𝑗(𝑑𝑑) (𝑓𝑓ó𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡/
(𝑐𝑐𝑐𝑐2. 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘.𝐶𝐶/𝑘𝑘𝑘𝑘)) é a distribuição da fluência de alta e 
baixa energia por unidade de energia e de exposição na 
chegada ao detector, 𝐴𝐴(𝑑𝑑) é a fração de absorção dos 
fótons que chega ao detector em função da energia 𝑑𝑑 
(keV) e 𝑄𝑄(𝑑𝑑)  é a função de resposta ou ganho do 
detector, ou seja, a quantidade de sinal gerado pela 
energia que chega ao detector. Neste trabalho 
consideramos um detector de Iodeto de Césio (CsI).  

Os espectros usados para calcular o sinal no detector 
foram obtidos através de um aplicativo gerador de dados 
de spectro (SpekCalc)[10]. Para realizar a simulação 
empregamos espectros gerados por tensões 28kVp e 
46kVp; possibilitando diferenciar a absorção 
fotoelétrica da camada K do Iodo em 33,12keV[11]. 

Análogo à densidade optica, a densidade de raios x 
𝐷𝐷𝑗𝑗   é dada pela função logarítmica[8]: 

  

𝐷𝐷𝑗𝑗 = 𝑙𝑙𝑡𝑡 �
𝑆𝑆𝑗𝑗
𝑚𝑚

𝑆𝑆𝑗𝑗
�       𝑗𝑗 = 𝑙𝑙, ℎ     (2) 

 
 O sinal de referência 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑎𝑎 é obtido da mesma forma 

que o sinal 𝑆𝑆𝑗𝑗 porém, considerando a mama como tecido 
100% adiposo na equação (2). 

A função logarítmica 𝐷𝐷𝑗𝑗  representa a atenuação 
média do feixe  por raio X incidente e também a 
resposta do detector, considerando o tecido mamário 
como uma mistura homogênea de tecido adiposo, 
glandular e o objeto de contraste de iodo. Logo, temos 
que o sinal 𝐷𝐷𝑗𝑗  está em função de 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑎𝑎 e 𝑆𝑆𝑗𝑗 , sendo uma 
função dependente da glandularidade da 
mama(porcentagem de tecido glandular) e da espessura 
mássica de Iodo (𝑐𝑐𝑘𝑘/𝑐𝑐𝑐𝑐2) presente no tecido. 

Obtendo-se o sinal no detector em função da 
espessura mássica 𝐷𝐷𝑗𝑗(𝑡𝑡𝑚𝑚 ),  podemos calcular funções 
inversas que aproximam o valores de 𝑡𝑡𝑚𝑚 em função dos 
sinais 𝐷𝐷𝑙𝑙  e 𝐷𝐷ℎ . O uso de feixes poli-energéticos em 
imagens diagnósticas e a dependência da energia na 
atenuação do feixe resultam em uma dependência não 
linear entre   [𝐷𝐷𝑙𝑙 , 𝐷𝐷ℎ] e [𝑡𝑡𝑚𝑚]. A função polinomial que 
mais se ajusta a essa dependência é uma função cúbica 
do tipo[12]: 

 
𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝑐𝑐0 + 𝑐𝑐1𝐷𝐷𝑙𝑙  + 𝑐𝑐2𝐷𝐷ℎ  + 𝑐𝑐3𝐷𝐷𝑙𝑙2 + 𝑐𝑐4𝐷𝐷ℎ2 + 𝑐𝑐5𝐷𝐷𝑙𝑙  𝐷𝐷ℎ  (3)

+ 𝑐𝑐6𝐷𝐷𝑙𝑙3+𝑐𝑐7𝐷𝐷ℎ3 
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Onde 𝑐𝑐𝑖𝑖  são os coeficientes do polinômio, 

predeterminados por dados de calibração. Logo, 
obtendo os valores de 𝑐𝑐𝑖𝑖 temos uma função que permite 
calcular os valores de 𝑡𝑡𝑚𝑚 através dos sinais obtidos na 
mamografia digital. 

 
Resultados 
 
Considerando uma mama com 30% de tecido 

glandular calculamos os coeficientes da função 
polinomial para mamas com espessuras T de 2, 4, 6 e 8 
cm que estão dispostos na tabela 1. 
 
Tabela 1:Coeficientes da função cúbica para mamas com 30% 
de tecido glandular de expessuras 2, 4, 6 e 8cm. 

 T(cm) 
 2 4 6 8 
𝑐𝑐0 2.1 × 10−3 2.1 × 10−3 2.1 × 10−3 2.1 × 10−3 
𝑐𝑐1 5.5× 10−4 9.1 × 10−4 3.9 × 10−4 1.4 × 10−5 
𝑐𝑐2 6.3 × 10−4 2.7 × 10−4 7.9 × 10−4 1.2 × 10−3 
𝑐𝑐3 -6.7 × 10−6 -2.9 × 10−6 -1.6 × 10−5 -2.8 × 10−5 
𝑐𝑐4 1.3 × 10−5 5.9 × 10−6 2.6 × 10−5 4.1 × 10−5 
𝑐𝑐5 -5.0× 10−6 -2.5 × 10−6 -8.9 × 10−6 -1.1× 10−5 
𝑐𝑐6 6.4 × 10−9 2.9 × 10−9 1.7 × 10−9 3.5 × 10−8 
𝑐𝑐7 -3.4× 10−9 -1.6 × 10−9 -8.7× 10−9 -1.6 × 10−8 

 
Usando a função polinomial obtida para a mama 

30% glandular e espessura T igual a 4 cm calculamos 
alguns valores de espessura mássica 𝑡𝑡𝑚𝑚  e comparamos 
com valores verdadeiros usados na simulação. Obtendo 
assim o gráfico da figura 2. 

 

 
 
Figura 2: Valores verdadeiros de espessura mássica de Iodo 
contra os valores calculados pela função inversa para uma 
mama com 30% de tecido glandular e 4cm de espessura.  

Discussão 
 

Considerando uma mama com 30% de tecido 
glandular e 70% de tecido adiposo, calculamos os 
coeficientes de algumas funções para mamas com 
espessuras de 2, 4, 6 e 8 cm mostrados na tabela 1. Para 
saber se os valores de coeficientes geram uma função 
que se adequa aos dados obtidos calculamos o erro 
médio quadrático(RMSE)  para todos os casos. Os 
valores de RMSE variam de 0 a 1, sendo que quanto 
mais próximo de 1 melhor a curva representa os dados 
fornecidos. Para todos os casos calculados, obtivemos 
RMSE igual a 1, mostrando que a curva se ajusta bem 
aos dados fornecidos. 

Comparando os valores obtidos por dados de 
calibração  para a espessura mássica de Iodo e os dados 
obtidos através da função inversa vemos que estes são 
iguais. Como vemos na figura 2, os valores verdadeiros 
de 𝑡𝑡𝑚𝑚 plotados contra os valores obtidos pelo polinômio 
para os mesmos sinais [𝐷𝐷𝑙𝑙 , 𝐷𝐷ℎ]  coincidem sobre uma 
reta do tipo y=x. Mostrando assim que a função 
polinomial proposta se adequada para a modelagem 
desse problema. 
 
Conclusão 
 

Através dos resultados obtidos temos que o modelo 
proposto para gerar uma função inversa, do tipo 
polinômio de terceiro grau, permite calcular dados 
quantitativos na mamografia digital de dupla energia. 
Também vimos que o modelo de função proposto se 
adequa ao caso da mamografia contrastada, permitindo 
calcular a quantidade de Iodo na imagem fornecendo 
dados quantitativos sobre a imagem. Logo concluimos 
que essa técnica tem potencial para trazer uma possível 
melhoria na detecção e análise de massas suspeitas na 
mama. Entretanto, mais estudos ainda são necessários a 
fim de investigar a influência da flutuação estatística e 
da radiação espalhada na determinação dos coeficientes 
da função. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo realizar o 
processamento do gel polimérico MAGIC-f, irradiá-lo e 
caracterizá-lo com tomografia computadorizada, uma 
vez que a dosimetria com gel polimérico é uma área 
promissora no âmbito de controle de qualidade dos 
tratamentos radioterápicos, pois permite a avaliação de 
dose tridimensionalmente. No entanto, verificou-se que 
com esse método de caracterização, a leitura do 
dosímetro apresentou uma pequena variação nos valores 
de NCT para o intervalo de dose estudado.  
Palavras-chave: Gel polimérico, MAGIC-f, tomografia 
computadorizada. 
 
Abstract: This study aims to carry out the processing of 
polymeric gel MAGIC-f, irradiate it and characterize it 
with computed tomography, since dosimetry with 
polymeric gel is promising area in the quality control 
framework of radiotherapy, as it allows the evaluation of 
dose three-dimensionally. However, it was found that 
with this method of characterization, the reading of the 
dosimeter presented a small variation in the NCT values 
for the studied dose range. 
Keywords: Polymeric gel, MAGIC-f, computed 
tomography. 
 
Introdução 
 

A radioterapia é um ramo da oncologia que utiliza 
radiações ionizantes para destruir células tumorais, 
porém elas produzem danos ao núcleo, tanto nas células 
sadias quantos nas tumorais. As técnicas para tratamentos 
radioterápicos estão evoluindo, possibilitando a 
irradiação com doses mais elevadas ao volume alvo e 
minimizando os danos nos tecidos sadios. Uma dessas 
técnicas é a radioterapia de intensidade modulada 
(IMRT), que utiliza imagens tridimensionais e conforma 
o feixe de radiação no volume alvo mudando a 
intensidade do feixe de radiação conforme necessário [1]. 
Com isso, as técnicas de controle de qualidade também 
devem acompanhar essa evolução para segurança do 
paciente. O controle de qualidade utiliza dosímetros para 
a realização de testes de calibração da máquina e a 
verificação do planejamento feito com IMRT antes do 
início do tratamento do paciente, para assegurar que a 
distribuição de dose planejada seja a mesma que a 
entregue no paciente. Existem dosímetros para a 
verificação pontual, como as câmaras de ionização (CI) e 
os termoluminescentes (TLD), e para a verificação 

bidimensional, como as placas de diodos semicondutores 
e filmes radiocrômicos [2]. No entanto, a dosimetria em 
gel vem se destacando, pois até o momento, é a única que 
possibilita a verificação da distribuição de dose 
tridimensionalmente.  

Um dosímetro gel é basicamente uma matriz 
gelatinosa na qual os monômeros estão dissolvidos. O 
princípio básico da dosimetria com gel polimérico 
MAGIC-f é que a radiação ao interagir com o gel provoca 
radiólise da água (1), liberando radicais que induzem a 
polimerização dos monômeros presentes na gelatina. 
Dessa forma são formadas cadeias de polímeros, pelo 
processo de reação da continuidade da polimerização, 
que ficam espacialmente retidas no gel nos locais em que 
ocorreu a interação com a radiação, permitindo que a 
distribuição de dose absorvida seja avaliada. O fim da 
polimerização pode ocorrer quando dois radicais se 
combinarem e reagirem formando uma molécula estável, 
esse processo recebe o nome de terminação mútua [3]. E 
o tempo suficiente para estabilizar todas as 
polimerizações é de 24 horas pós-irradiação [2].   

 
(1) 

 
Optou-se pelo gel dosimétrico MAGIC-f por 

apresentar menor toxicidade em relação aos outros géis 
dosimétricos, pela substituição da acrilamida pelo ácido 
metacrílico na sua formulação. Outra vantagem é o 
processamento do gel na presença de oxigênio, 
permitindo que o radical livre inicie a polimerização [2]. 
E para aumentar o ponto de fusão de 25º para 69º Celsius 
sem alterar a sensibilidade do dosímetro, foi adicionado 
formaldeído evitando o derretimento do gel durante o 
transporte para o centro de radioterapia e para o centro de 
diagnóstico, prevenindo a perda e/ou alterações de 
informações do dosímetro [4]. Após a irradiação do gel, 
ocorre uma mudança no coeficiente de atenuação linear 
do gel, consequentemente os valores de NCT mudarão, o 
que é o suficiente para que seja possível a caracterização 
com tomografia computadorizada [5].   

A maioria das pesquisas, tanto na literatura nacional 
quanto internacional, tem usado a ressonância magnética 
para a caracterização desse gel, porém esse trabalho tem 
como objetivo caracterizá-lo com tomografia 
computadorizada. Isso se deve ao fácil acesso de um 
tomógrafo por raios X para as clínicas de radioterapia, 
pois a maioria dos centros de radioterapia possuem um 
tomógrafo dedicado, uma vez que os planejamentos 

H2O  radiação H2O
+ + e-  
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radioterápicos tridimensionais são feitos através de 
imagens de tomografia computadorizada.  

  
Materiais e métodos 
 
Processamento do gel MAGIC-f – Os componentes 
utilizados para o processamento do gel estão disponíveis 
na Tabela 1, e são facilmente encontrados no mercado 
nacional [6]. 
 
Tabela 1: Componentes necessários para o 
processamento do gel MAGIC-f 
 

Componentes Concentração (%) 
Água Deionizada 82,31 
Gelatina bovina 8,33 
Ácido metacrílico 5,99 
Formaldeído 3,22 
Ácido ascórbico 0,03 
Sulfato de cobre 0,02 

 
O processamento do gel é iniciado dissolvendo a 

gelatina na água deionizada. Coloca-se essa solução em 
um agitador magnético com aquecimento até atingir 50ºC. 
Em seguida, a solução é resfriada até 35ºC, e é adicionado 
o ácido ascórbico e o sulfato de cobre. Deve manter a 
agitação por mais cinco minutos e depois adicionar o 
formaldeído e o ácido metacrílico. E agitar por mais 10 
minutos. Depois, o gel foi acondicionado nos tubos de 
ensaio Vacuette® de 4 ml e colocados na geladeira por 
aproximadamente 12 horas.  

Irradiação do gel – O gel foi irradiado com 6 MV 
(megavoltagem) em um acelerador linear Varian Clinac 
2100CD, com taxa de dose de 320 UM/min, tamanho de 
campo 15x15 cm2, distância fonte-superficie (SSD) de 
100 cm e a superfície dos tubos de ensaio a 1,5 cm de 
profundidade (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Posicionamento das amostras de gel para 

irradiação em um acelerador linear CLINAC 2100CD. 

Todos os tubos de ensaio foram colocados em um 
suporte de acrílico (Figura 2) e irradiados com doses 
diferentes (1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 Gy). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Suporte de acrílico para a irradiação das 

amostras de gel MAGIC-f. 
 
Caracterização do gel com Tomografia 

Computadorizada – O tomógrafo utilizado na 
caracterização do gel é o SIEMENS/SOMATON 
EMOTION DUO/ 46154 de um canal. 

 As imagens tomográficas foram feitas com todas as 
amostras juntas após 24 horas da irradiação com 6 MV, 
utilizando o mesmo suporte de acrílico mostrado na 
Figura 2, através da técnica tomográfica descrita na 
Tabela 2.  Todas as imagens foram importadas em 
formato DICOM, no sistema de planejamento Eclipse® 
Varian. 
 
Tabela 2: Técnica para a realização das imagens por 
tomografia computadorizada 

 
Parametros Técnica 
Tensão do tubo 130 kVp 
Corrente do tubo  200 mAs 
Espessura d corte 3 mm 
FOV 152 mm 

 
Para avaliar a resposta do gel em relação à dose 

absorvida foram coletados os números de tomografia 
(NCT) em unidade Hounsfield (HU) no ponto central de 
cada amostra.  

 
Resultados 
 

Após a irradiação com 6 MV, a polimerização do gel 
MAGIC-f começou a ser visível a partir da dose de 10 Gy. 
A Figura 3 mostra a polimerização do gel, da amostra de 
referência até a amostra que recebeu 35 Gy, 
respectivamente.  

Os valores de NCT foram adquiridos através do 
sistema de planejamento no corte tomográfico central, 
como mostra a figura 4. 
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Figura 3: Amostras de gel MAGIC-f pós irradiação 

com 6 MV.  
 

 
Figura 4: Corte tomográfico escolhido para a 

avaliação do NCT no sistema de planejamento. 
 

Na Tabela 3 pode-se ver os valores de NCT 
correspondentes a dose absorvida, mostrando que a 
resposta linear do dosímetro está entre 5 a 15 Gy com 
raios X de 6 MV, porém a diferença dos valores de NCT 
foi muito pequena. E por fim, obteve-se uma curva de 
calibração de NCT versus dose absorvida (Figura 5). 
 
Tabela 3: Valores de NCT correspondentes a dose 
absorvida. 

 
Dose (Gy) Valores de NCT (HU) 

0 21 
1 28 
2 30 
5 30 
10 32 
15 33 
20 33 
25 32 
30 30 
35 31 

 
 

 
     Figura 5: Curva de calibração de NCT versus dose 
absorvida.  
 
Discussões 
 
         Apesar da tomografia computadorizada não ser o 
método mais sensível para a leitura desse dosímetro, ele 
tem apresentado uma excelente resposta para a 
dosimetria tridimensional quando sua leitura é feita com 
ressonância magnética [2,3]. Outros métodos para a 
leitura também estão sendo estudados, como por exemplo, 
a tomografia óptica, espectroscopia Raman e ultrassom. 
     No entanto, a tomografia computadorizada tem se 
apresentado bastante eficiente para a leitura de outros 
tipos de dosímetros gel, como por exemplo, o gel PAG 
(poliacrilamida) [7]. 
 
Conclusão 
 

A metodologia de leitura proposta com tomografia 
computadorizada seria um método prático e de menor 
custo. Porém, como se pode ver na Figura 5, a diferença 
entre os valores de NCT foi muito pequena para o 
intervalo de dose estudado, o que torna esse método de 
leitura pouco sensível quando utilizado o gel MAGIC-f. 
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Resumo: Para um bom convívio social, é necessário 
que as pessoas sejam capazes de transmitir informações 
de um modo que esta seja compreendida 
adequadamente. A comunicação pode ser na forma 
verbal, sendo esta na forma falada ou escrita, ou de 
forma não verbal, através de linguagens corporais. Ao 
diagnosticar a deficiência na comunicação de uma 
pessoa, é possível auxiliá-la de maneira a aumentar e/ou 
melhorar essa comunicação a partir da criação de 
dispositivos de Comunicação Aumentativa Alternativa 
(CAA). O objetivo deste trabalho é propor métodos para 
a criação de um dispositivo de CAA com design 
centrado no usuário, cujas principais características 
sejam portabilidade e baixo custo, usando como 
referência as tecnologias disponíveis no mercado. Foi 
aplicado um questionário e com os resultados concluiu-
se que os dispositivos utilizados pelos pacientes 
entrevistados não atendem totalmente suas 
necessidades, demonstrando a importância do 
desenvolvimento de um novo aparelho de CAA. Assim, 
espera-se que a metodologia proposta nesse estudo seja 
utilizada para criar um novo dispositivo de CAA que 
possa atender as reais necessidades dos usuários.  
Palavras-chave: Comunicação, Deficiência, 
Comunicação Aumentativa Alternativa, Dispositivos de 
CAA. 
 
Abstract: To ensure a good social life, it is necessary for 
people to be able to transmit information so that it can 
be correctly understood. Communication can be verbal, 
in the form of speech or writing, or nonverbal, through 
body language. When diagnosing the communication 
disability of a person, it’s possible to help increase 
and/or improve the communication through the creation 
of augmented and alternative communication devices 
(AAC). The goal of this work is to propose a method for 
the creation of an AAC device with a centered-user 
design, in which the main characteristics are portability 
and low cost, using the available technologies. A 
questionnaire was applied and the results showed that 
the devices used by the interviewed patients do not fully 
attend their needs, showing an importance of the 
development of a new AAC device. This way, it’s 
expected that the proposed methodology of this study 
should be used to create a new AAC device that can 
comply with the real needs of the users. 
Keywords: Communication, Disability, Augmentative 
Alternative Communication, AAC devices. 

Introdução 
 

Em meio a um convívio social básico, é importante 
que os seres humanos sejam capazes de realizar trocas 
de informações. Neste ponto de vista, a comunicação 
surge com o propósito de criar uma relação social onde 
um sujeito consiga transferir uma mensagem para outro 
de modo que seja compreendido, sem limitações. Desta 
forma, para que ocorra uma comunicação, é necessário 
que se tenha um emissor, uma mensagem, um canal e 
um receptor [1,2]. Embora a fala seja a forma de 
comunicação mais utilizada, existem outras maneiras de 
se interagir com a sociedade e a partir do momento em 
que, nessa interação, o receptor entenda a mensagem do 
emissor, existe uma comunicação [3]. 

Algumas doenças e/ou deficiências podem 
incapacitar permanentemente ou temporariamente a 
comunicação dos indivíduos acometidos por elas, como 
acidente vascular encefálico, traumatismos causados por 
acidentes, entre outras [4]. A inclusão de pessoas com 
alguma deficiência em qualquer ambiente social é um 
diferencial na qualidade de vida desses indivíduos [5]. A 
comunicação é um facilitador da vida em sociedade, e  
utilizar a tecnologia para estabelecer a comunicação 
(Comunicação Aumentada Alternativa) pode ser uma 
ferramenta valiosa para indivíduos com necessidades 
específicas, uma vez que a inserção destas pessoas no 
contexto social que fazem parte pode ocorrer de forma 
espontânea. Assim, as barreiras sociais podem ser 
quebradas, e os relacionamentos interpessoais e o 
processo educativo podem ser melhorados. [6,7].  

A Comunicação Aumentada Alternativa (CAA) tem 
como objetivo minimizar ou substituir a deficiência de 
indivíduos que apresentam distúrbios na comunicação, 
podendo desta forma contribuir efetivamente para a 
independência destas pessoas [6,7]. O termo CAA tem 
como definição permitir a comunicação por outras 
formas, além da modalidade oral, como o uso de gestos, 
pranchas de alfabeto, sistemas sofisticados de 
computador, dentre outros.  

Neste contexto, existe no mercado uma diversidade 
de dispositivos para atender este público. Entretanto 
nem todos suprem realmente as necessidades dos 
usuários. De acordo com Allen [8], para um dispositivo 
de CAA ser bem sucedido ele deve atender alguns itens 
básicos como: aparência, percepção, ergonomia (física, 
cognitiva e sensorial), aspectos psicológicos e, 
principalmente, as necessidades reais do usuário. O 
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produto deve ter uma aparência agradável, discreta, 
compatível com o ambiente social com o qual o usuário 
interage e que não se torne obsoleta rapidamente. Os 
materiais táteis do dispositivo (textura e formato) devem 
ser de  fácil manuseio para os indivíduos.  

Diante deste contexto, este trabalho tem como 
objetivo propor o desenvolvimento de um dispositivo de 
CAA com design centrado no usuário, cujas principais 
características sejam portabilidade e baixo custo. Como 
referência para nortear este trabalho, utilizou-se os 
resultados obtidos a partir do dispositivo PCA (Portland 
Communication Aid) [8], as tecnologias disponíveis que 
se tem no mercado hoje, e outras fontes de pesquisa. 
 
Materiais e métodos 
 

O ponto inicial deste trabalho foi aplicar um 
questionário à pacientes que apresentam dificuldades na 
fala, de modo que fosse possível encontrar 
características que viabilizassem a criação de um 
dispositivo de CAA. A priori  seriam selecionados 10 
usuários que possuíam algum déficit na comunicação. 

Apenas dois indivíduos participaram desta pesquisa. 
Um deles é portador de ELA (Esclerose Lateral 
Amiotrófica) e outro portador de PC (Paralisia 
Cerebral). Nenhum dos participantes consegue se 
comunicar verbalmente. 

A aplicação do questionário se deu de forma 
presencial. Isso é vantajoso para que o pesquisador 
aproxime-se do usuário, de modo à extrair as 
necessidades reais do usuário e ter um produto final 
bem sucedido [9]. É válido ressaltar que as perguntas 
foram elaboradas considerando o nível de entendimento 
dos usuários de CAA. 
 

Figura 1 - Arquitetura do sistema proposto. 
 
Após a aplicação do questionário, foi criado um 

diagrama para representar a arquitetura do sistema 
proposto, mostrado na Figura 1. 

Cada um dos módulos de entrada (Módulo 
Touchpad, Módulo de Eye Tracking, Módulo EMG e 

Módulo de Acelerometria) é representado com suas 
respectivas etapas de processamento. 

Foi realizado um estudo detalhado para escolha de 
cada componente desse sistema. As escolhas serão 
apresentadas a seguir. 
 
Resultados 
 

Algumas das respostas do questionário estão 
demonstradas na Tabela 1. Na primeira coluna estão 
alguns itens do questionário, na segunda e terceira 
coluna estão as respostas dos entrevistados, o portador 
de ELA e o portador de PC, respectivamente. As demais 
questões abordadas no questionário estão relacionadas à 
preferências dos usuários, como: tamanho e cor do 
dispositivo, alterações na tonalidade da voz, sotaque, 
modelo de feedback, entre outros.  
 
Tabela 1: Respostas dos usuários CAA. 
 

 
Após coletar os dados no questionário, verificou-se a 

necessidade de criar um novo dispositivo de CAA, que 
melhor atenda as demandas dos usuários. Diante deste 
resultado, este trabalho apresenta uma proposta para o 
desenvolvimento desse produto.  

Para compor o hardware do sistema, optou-se por 
um tablet por ser um equipamento de manuseio 
relativamente fácil e custos não muito elevados. Os 
módulos de entrada escolhidos, ou seja, os módulos para 
permitir a interação usuário-dispositivo são: touchpad, 
EMG, Eye Tracking e Acelerometria. 

O Módulo Touchpad faz uso do sistema de células 
de carga integrados no próprio tablet como um dado de 
entrada, determinando a posição de interesse do usuário 
a partir do toque do mesmo na tela do dispositivo. O 
Módulo de Eye Tracking funciona a partir de um sensor 
de oculografia por infravermelho, capaz de determinar a 
posição de interesse do indivíduo em uma tela ou 
superfície após um rápido processo de calibração. 

 Já os Módulos EMG e de Acelerometria funcionam 
a partir de um gatilho simples. No primeiro módulo, o 
gatilho é a contração do músculo conectado ao sensor 
de eletromiografia. Para o segundo, deve ser colocado 
um acelerômetro no dedo do usuário, onde o movimento 

Item ELA PC 
 

Usa algum disposi-
tivo de CAA? 

 
SIM 

 
SIM 

 
Ele atende suas 
necessidades? 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
Gostaria de usar 

outro dispositivo de 
CAA? 

 
SIM 

 
SIM 

 
Gostaria de testar 

um novo dispositivo 
de CAA? 

 
SIM 

 
SIM 
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rápido do mesmo será detectado pelo sensor. Para 
ambos os casos, existe a opção de utilizar shields de 
microcontroladores (como o Arduino), que são capazes 
de detectar o gatilho com confiabilidade e possuem um 
custo reduzido. 

A solução mais recomendada buscando um cenário 
multiplataforma seria o desenvolvimento de um web 
app, ou seja, o desenvolvimento do software dentro de 
um navegador. Para isso seria utilizada a linguagem 
JavaScript, uma linguagem web orientada a objetos 
voltada para programação client-side. O sistema pode 
ser desenvolvido como um web app utilizando a 
ferramenta Intel® XDK, que fornece um ambiente de 
desenvolvimento integrado com suporte às APIs dos 
sensores dos equipamentos dos principais fabricantes 
mundiais. 

Quanto ao método de interação, optou-se pela 
determinação de dois métodos. A interação direta, que a 
opção desejada é selecionada diretamente, sem nenhum 
tipo de passo intermediário entre o processo de decisão 
e seleção, e interação indireta, que envolve o uso de 
switchs ou gatilhos, e uma forma de escaneamento de 
opções, que são realçadas de forma cíclica, de forma 
que quando o usuário deseja escolher determinada 
opção, ele ativa dito gatilho. 

Os módulos que fazem uso do método de seleção 
direta são o Módulo de Eye Tracking e Touchpad. Os 
módulos que fazem uso do método de seleção indireta 
no sistema proposto são o Módulo de Acelerometria e 
EMG. 

A interface deve ser baseada no software EDiTH, 
uma tecnologia assistiva que integra várias opções de 
comunicação (leitura e escrita de texto, manipulação de 
arquivos, frases de contexto, entre outras). É também 
uma ferramenta que permite a análise em tempo real da 
interação entre um usuário com deficiência e o software. 
A Figura 2 representa o modelo de possível interface do 
software.  

 

 
Figura 2: Proposta de interface principal do módulo de 
comunicação.  
 

A fim de se atender aos requisitos de software do 
dispositivo CAA, o foco das opções para o usuário seria 
na comunicação direta (falar/escrever, associados a um 
modelo TTS ou Text-to-Speech) e na manipulação de 
arquivos e internet (arquivos de música, vídeo, fotos e 
documentos de texto). 

Caso o usuário selecione a opção para escrita, deverá 
apresentar a opção de escrita em teclado virtual (com 
lista de prováveis palavras baseada em informações de 
contexto). Pensando-se em uma comunicação verbal, à 
saída do módulo de comunicação será incorporado um 
módulo TTS, de forma que o que estiver escrito no 
documento será pronunciado em voz alta, se o usuário 
assim desejar. As características da voz poderão ser 
configuradas de acordo com as opções disponíveis em 
cada região. 

Além da opção de escrita, o usuário terá como opção 
selecionar frases contextuais, pré-preparadas para cada 
um dos possíveis contextos no qual o usuário esteja 
inserido. Essas frases podem ser customizadas de 
acordo com a preferência e o conhecimento do usuário, 
e novos grupos sempre poderão ser adicionados e 
reorganizados para se adaptar às possíveis situações no 
qual o mesmo esteja inserido. 

Uma última opção (ainda não existente no EDiTH) 
seria a comunicação por meio de figuras, baseada no 
princípio de placas de comunicação tradicionais, para 
usuários que sejam analfabetos ou que possuam alguma 
dificuldade cognitiva no reconhecimento dos caracteres 
de comunicação. Seguindo o mesmo princípio do 
módulo de escrita, a placa seria apresentada na interface 
para escolha de um desenho específico, dependendo do 
método de entrada que esteja sendo utilizado. Assim 
como no caso do módulo de frases prontas, o usuário 
poderá customizar a organização e conteúdo das figuras 
de acordo com sua preferência, tornando-se também 
uma ferramenta contextual a ser utilizada de acordo com 
o contexto do usuário. 

Além desses três métodos de comunicação direta, 
uma opção de escolha dentro da solução de software é a 
de manipulação de arquivos. Pensando nas principais 
opções de mídia, o sistema deverá oferecer suporte para 
execução de arquivos de áudio (músicas, por exemplo), 
imagens ou fotos, vídeos e documentos de texto (livros, 
arquivos PDF ou outros documentos). 

Por fim, a última opção requerida para o módulo de 
comunicação do tablet seria o acesso à internet, para 
pesquisa e navegação casual. Em função das limitações 
dos métodos de seleção indireta, um arranjo alternativo 
deve ser dado ao controle do cursor durante a navegação 
na internet. 

 
Discussão 

 
Ao observar a Tabela 1 é possível perceber que 

ambos os voluntários entrevistados já possuem um 
dispositivo de CAA, porém sentem a necessidade de um 
novo, que atenda melhor suas necessidades, o que é 
proposto nesse estudo. Percebe-se também que estão 
dispostos a ajudar no desenvolvimento deste dispositivo 
por meio da participação de testes.  

A escolha pelo tablet como hardware proposto torna 
o projeto viável, uma vez que tem um valor final 
acessível e permite a montagem sem depender de 
grandes indústrias. Além disso, a disponibilidade do 
mercado desse equipamento permite abranger um maior 
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número de potenciais usuários. 
O sistema modular entre os métodos de entrada é 

altamente customizável e permite grande flexibilidade 
para se ajustar às necessidades de um usuário 
específico. Unido a isso, a linguagem JavaScript tem a 
possibilidade de ser multiplataforma, ou seja, capaz de 
se executar nos três sistemas operacionais mais comuns 
(Windows RT, o iOS e o Android) sem que haja grande 
necessidade de alteração em código ou interface. Dessa 
forma, facilita a escolha de um tablet que seja 
compatível.  

Os métodos de interação por seleção direta e indireta 
levam em consideração os inúmeros graus e 
particularidades de cada deficiência. E o fato de as 
características de voz poderem ser configuradas é 
vantajoso para que o usuário possa escolher a identidade 
de sua voz. Mesmo que não seja uma necessidade básica 
para a comunicação, a escolha de sotaque e tonalidade 
da voz influencia no psicológico do paciente. Além 
disso, as frases pré-preparadas também são desejadas, 
pois agilizam a comunicação em situações onde o 
contexto é conhecido. 

A escolha de arquivos multimídia e a possibilidade 
de conectar à internet, embora não estejam ligadas à 
comunicação direta em si (como o módulo de escrita), 
fazem-se importantes em uma situação de diálogo 
convencional, pois o uso de imagens ou mesmo vídeos 
pode simplificar muito a transmissão de uma ideia por 
parte do usuário, melhorando a taxa de comunicação 
sem aumentar a fadiga do mesmo pelo uso do sistema. 
 
Conclusão 
 

A ideia central desta pesquisa é a possibilidade de se 
desenvolver um dispositivo que seja capaz de atender ao 
maior número de usuários de CAA possível, sem 
sacrificar a funcionalidade ou exigir um alto 
investimento para aquisição por parte do usuário, além 
de permitir um alto grau de personalização em relação 
às preferências e necessidades do mesmo. 

Sabe-se que para uma boa aceitação do dispositivo 
pelo usuário CAA e pela sua família, é necessário que se 
estabeleça um meio de comunicação eficiente, 
facilitando o processo de inclusão e melhora na 
qualidade de vida do indivíduo. Deste modo, a CAA é a 
protagonista em estabelecer a relação entre o indivíduo 
e a sociedade, viabilizando ações comunicativas e 
tornando o sujeito ativo nas relações interpessoais [10]. 

Ao final desta pesquisa, conclui-se que o dispositivo 
de CAA proposto possuirá uma aparência comum e 
discreta e, principalmente, será capaz de atender as 
necessidades reais dos indivíduos. Tudo isso por meio 
de combinações de tecnologias já existentes no 
mercado. 
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Resumo: Este trabalho objetiva inserir no contexto das 
tecnologias assistivas a inteligência artificial (IA), por 
meio do desenvolvimento de algoritmo para realização 
de tarefas cognitivas como, por exemplo, a execução de 
tarefas para tomada de decisão no controle de uma 
cadeira motorizada, por meio da qual o usuário com 
alguma deficiência motora severa (tetraplegia, esclerose 
lateral amiotrófica, etc.), utilize sinais evocados (BCI - 
Brain Computer Interface). A partir de um software 
específico, haverá a coleta de sinais cerebrais (EEG – 
Eletroencefalograma) do usuário, para alimentar uma 
rede neural, que classificará os sinais de modo a 
permitir o controle, em tempo real, da cadeira 
motorizada. 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Rede Neural, 
EEG, BCI. 
 
Abstract: This work objective to enter in the context of 
assistive technologies to artificial intelligence (AI), 
through the development of algorithm to perform 
cognitive tasks, such as performing tasks for decision 
making in the control of a motorized chair, where the 
user with some severe motor disability (quadriplegia, 
ALS, etc.) will use evoked signals (BCI - Brain 
Computer Interface). From specific software, there will 
be a collection of brain signals (EEG - 
electroencephalogram) user to feed a neural network to 
classify the signals to allow the real-time control of the 
motorized chair. 
Keywords: artificial intelligence, neural 
network, EEG, BCI . 
 
Introdução 
 

Dados coletados pelo IBGE mostram a prevalência 
dos diferentes tipos de deficiência e características das 
pessoas que compõem esse segmento da população. 
Nesse contexto, o trabalho busca disponibilizar formas 
para que o usuário portador de deficiência motora 
severa possa usufruir de mobilidade, de maneira 
autônoma. Para atender a esse público específico, que 
não realiza qualquer ação motora voluntária, o trabalho 
promoverá adequação ao produto que será utilizado, no 
caso uma cadeira motorizada, por meio da qual, por 
sinais evocados (BCIs - Brain Computer Interface) 
(Figura 1), será captado o sinal eletroencefalograma 
(EEG) do condutor,  que será classificado e 
processado por uma rede neural, para realização de 
tarefas cognitivas [2]. 

 

 
Figura 1 – Funcionamento BCI 

 
Fonte: Wolpaw et al., 2000 
 
 
O estudo com cadeiras motorizadas é feito desde o 

início da década de 80 e, desde então, aborda-se as mais 
diferentes modalidades de controle da cadeira, seja pelo 
piscar dos olhos, pela face e até sinais cerebrais [1]. A 
proposta do trabalho é apresentar novas tecnologias, 
como, por exemplo, oferecer ao usuário um 
equipamento portátil e ergonômico, com poucos 
eletrodos, utilizando recursos mais acessíveis para a 
leitura dos sinais cerebrais ou da musculatura facial, 
com uma interface gráfica simples, disponibilizando 
uma maior autonomia no uso da cadeira motorizada 
com mais conforto para o usuário. 
  
Materiais e métodos 
 

A linguagem para desenvolvimento do software se 
baseará no C#, que é utilizado no controle software – 
hardware, e utilizará banco de dados mysql para gravar 
o treinamento do usuário. Essa gravação se faz 
necessária, pois cada usuário possui características 
diferentes e, uma vez que a rede neural esteja treinada 
para aquele usuário em específico, não será necessário 
gravar uma segunda vez. 
Na figura 2, apresenta-se um macro fluxo do que está 
sendo proposto sobre o desenvolvimento do software. 
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Figura 2 – Macro Fluxo 

 
Emotiv Insight® - Aparelho desenvolvido pela 

empresa Emotiv, possui 5 canais, sendo: AF3, AF4, T7, 
T8, Pz, com uma frequência de resposta de 0.5 a 43 Hz. 
Sua conexão é feita por wireless. Conforme figura 3: 

 

 
Figura 3 – Emotiv Insight® 

 
Fonte: Site do Fornecedor www.emotiv.com 

 
 
O Módulo de Emissão de Sinais Evocados – 

baseia-se em uma interface cérebro-computador, visto 
que o método de comunicação não se dá por meio de 
músculos, mas de atividades cerebrais [3] e com 
potencial de fornecer uma ligação entre o cérebro e o 
mundo físico [4]. O software oferecerá setas direcionais 
(direita, esquerda, frente e atrás), e um quinto que 
simboliza parada, conforme modelo apresentado na 
figura 4.  

 
 
 
 

 
Figura 4 – Interface Protótipo do modulo  

 
Pelos objetos (setas), serão enviados impulsos ou 
determinadas frequências e cada seta irá variar sua 
frequência entre 8 – 26 Hz [5].  

 
Implementação do módulo de processamento dos 

sinais EEG (EletroencefaloGrama) – Os sinais 
EEG/EMG (EMG – Eletromiografia) serão enviados 
pelo aparelho Emotiv Insight®. O processamento será 
feito pela análise FFT (transformada de Fourier), e com 
uma rede neural que será treinada com os estímulos do 
usuário, a fim de se extrair as características e 
classificação do sinal a ser utilizado em uma Rede 
Neural (Algoritmo Backpropagation), e representado 
conforme Figura 5, a mesma deverá classificar e enviar 
a direção por meio de valores (1 a 5) que corresponderá 
à ação a ser tomada pela cadeira. 

 

 
Figura 5 – Rede Neural 

 
Testes em ambiente virtual – Os testes serão feitos 

utilizando o simulador virtual (VIEW) [7][8]. Nesta 
etapa o usuário terá um primeiro contato com os 
dispositivos (Softwares, Cadeira Motorizada), e será 
feito o cadastro e treinamento da Rede Neural. Nesse 
primeiro momento haverá treinamento (Usuário, 
Software - Figura 6), em ambiente simulando no mundo 
virtual.  

 

 
 

Figura 6 – Ambiente Virtual [7] 
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Resultados 
 

Espera-se que a Inteligência Artificial, com todo seu 
potencial de processamento, classifique e apresente o 
resultado objetivado [8] no controle da cadeira, 
direcionando, de forma eficaz, de acordo com o sinal 
proveniente do software, todos os itens envolvidos, 
desde a captação dos sinais cerebrais até a classificação, 
e seus processamentos devem estar alinhados para que a 
precisão no direcionamento da cadeira seja eficaz e  
contribua na qualidade de vida do usuário portador de 
deficiência.  

 
Conclusão 
 

Com a demanda de sistemas reais para auxílio a 
pessoas com deficiências motoras severas (tetraplegia, 
esclerose lateral amiotrófica, etc), aparelhos como o 
Emotiv Insight®, bem como a inteligência artificial, 
emergem como ferramentas promissoras ao apoio a esse 
nicho da população. 
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Resumo:Esse estudo teve como objetivo analisar o 
efeito do uso do videogame E-Link no fortalecimento 
dos músculos da preensão e das pinças em um paciente 
com fratura complexa de punho. Caso Clínico: paciente 
com idade de 40 anos, sexo masculino, destro, com 
fratura distal de rádio e ulna à esquerda e diástase rádio- 
ulnar distal. Inicialmente foram realizados técnicas para 
controle do edema e alongamentos para aumento da 
amplitude de movimento. Na fase do fortalecimento 
foram avaliadas as medidas de força instrumental, teste 
de 10 repetições máximas e questionários funcionais. O 
treinamento foi realizado no membro lesado, e seguindo 
o regime isotônico da técnica de Oxford. Foram 
realizadas 2 sessões semanais, com duração de 40 
minutos, totalizando 17 sessões. Os resultados obtidos 
nesse estudo, demonstraram 1) um aumento da força de 
preensão palmar e das pinças no membro lesado após a 
realização de um protocolo de fortalecimento por meio 
do videogame utilizando a técnica de Oxford, e 2) uma 
redução da incapacidade funcional dos membros 
superiores. Com base nos resultados, conclui-se que o 
videogame foi uma ferramenta eficaz no aumento das 
forças de preensão e pinça para este paciente. 
Palavras-chave: Fraturas do Rádio, Fraturas da 
Ulna,Treinamento de Resistência, Reabilitação, 
Fisioterapia. 

 
Abstract:This study aimed to analyze the effect using the 
videogame E-link in handgrip and pinch strengthening 
in a patient with a complex wrist fracture. Case study: 
Patient with 40 years old, right-handed, with a distal 
radius and ulna fracture and radioulnar diastasis in left 
hand. Initially were realized techniques for edema 
control and stretching to increase range of motion, prior 
to strengthening using a videogame. In  the 
strengthening phase were evaluated the instrumental 
force measurements, 10 maximum repetitions test and 
functional questionnaires. The injured side was trained, 
and was performed the isotonic regimes of Oxford 
technique. The physiotherapy strengthening consisted in 
17 sessions, 2 days per week and lasting 40  minutes. 
The results of this study demonstrated 1) an increase in 
handgrip and pinch on injured side after conduction a 
strengthening protocol through the videogame using the 

Oxford technique, 2) a reduction in the disability of the 
upper limb. Based on the results, concluded that the 
videogame has been an effective tool in increased 
handgrip and pinch forces for this patient. 
Keywords: Radius Fractures, Ulna Fractures, 
Resistance Training, Rehabilitation, Physical Therapy 
Specialty. 

 
Introdução 

 
As fraturas do punho e da mão têm implicações 

diversas quando comparados a outras regiões do corpo, 
uma vez que comprometem a amplitude de movimento, 
a força muscular, a precisão e controle dos movimentos. 
Qualquer lesão nessa região, por mais leve que seja, 
ocasiona grande incapacidade funcional que pode 
limitar, de maneira temporária ou permanente, a 
realização de atividades de vida diária[1]. 

Segundo a Previdência Social, de 2004 a 2013 foram 
registrados mais de 500.000 casos de acidentes 
envolvendo fraturas ao nível do punho e da mão, com 
destaque para as fraturas de extremidade distal do rádio 
e da ulna, fraturas de escafoide e fraturas de dedos [2]. 

O comprometimento da força dos músculos flexores 
e extensores do punho e da mão estão entre as principais 
causas do aumento do tempo de afastamento do trabalho 
desses pacientes. Nesse contexto, a Fisioterapia dispõe 
de recursos tradicionais para fortalecer a musculatura, 
aumentar a mobilidade e a coordenação do punho e da 
mão [3]. Porém muitos pacientes se queixam do 
tratamento fisioterapêutico ser monótono, repetitivo e 
demorado [4]. 

Em vista disso, a utilização de ambientes virtuais 
pode ser de grande valia para o processo de reabilitação, 
principalmente quando ela é feita utilizando jogos 
específicos que respeitem as limitações de cada  
paciente, oferecendo ao fisioterapeuta ferramentas de 
análise da evolução e resultados de tratamento. Sendo 
assim, esse estudo teve como objetivo analisar o efeito 
do uso do videogame E-Link no fortalecimento dos 
músculos da preensão e das pinças em um paciente com 
fratura complexa de punho. 

 
Materiais e métodos 
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Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da Universidade Federal do Triangulo Mineiro, 
com parecer 1825. O paciente assinou o termo de 
consentimento livre e esclarecido conforme a resolução 
nº466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Caso Clínico - Paciente com idade de 40 anos, sexo 
masculino, destro,com fratura distal de rádio e ulna à 
esquerda com diástase rádio-ulnar distal. A fratura foi 
diagnosticada pelo exame clínico e por investigação 
radiológica e tomografia computadorizada realizada na 
admissão do paciente (Figura 1). A conduta médica 
utilizada foi o tratamento cirúrgico com placa volar 
rígida com dez parafusos no rádio e dois na ulna, como 
representado na Figura 2. 

neuromuscular e alongamentos com uso da mesa 
canadense para aumentoamplitude de movimento do 
antebraço e do punho. Todas essas intervenções foram 
realizadas apenas no membro que apresentou a lesão. 

Foram necessárias 8 sessões de fisioterapia para que 
o paciente apresentasse uma diminuição da dor, inicial 
(EVA = 8) em relação a final (EVA = 2) e um aumento 
da amplitude de movimento de antebraço e punho,  
como demonstrado na Tabela 1. Esses valores foram 
utilizados como critério de inclusão deste paciente para 
o protocolo de fortalecimento no videogame. Para  
iniciar o programa de fortalecimento ele deveria atingir 
a amplitude de movimento funcional e relatar 
diminuição da dor. 

 
Tabela 1: Valores de goniometria pré e pós intervenção 
fisi oterapêutica  

Movimentos 
de Antebraço 
e Punho 

Medidas de ADM ativa 
Direito  Esquerdo 
Pré Pré Pós 

Pronação 90º 40º 78º 
Supinação 90º 40º 66º 
Flexão 90º 46º 62º 
Extensão 70º 40º 56º 
Desvio Ulnar 43º 16º 32º 
Desvio Radial 22º 26º 28º 

ADM = amplitude de movimento;º = graus. 
 

 
Figura 1: Tomografia computadorizada de punho 
realizado na admissão do paciente, com incidência 
póstero-anterior evidenciando a fratura distal de rádio e 
ulna e a diástase rádio-ulnar distal. 

 

Figura 2: Radiografia de punho realizado pós-operatório 
nas incidências de perfil e póstero-anterior evidenciando 
a fixação da fratura. 

 
O paciente iniciou a reabilitação fisioterapêutica  

após 30 dias de cirurgia. Previamente foi realizada uma 
avaliação fisioterapêutica contendo dados pessoais, 
Escala Visual Analógica (EVA) para mensuração da dor, 
goniometria de antebraço e punho para mensuração da 
amplitude de movimento, pré e pós intervenção. 

Nessa fase inicial, o paciente recebeu orientações 
domiciliares diárias sobre os cuidados da pele e da 
cicatriz, auto alongamento, exercícios ativos e 
termoterapia para controle do edema. E na fisioterapia 
foram realizados: drenagem linfática manual para 
controle   do   edema;   técnicas   de   inibição  recíproca 

Após essa fase inicial, o paciente foi submetido a 
uma nova reavaliação contendo medidas de força 
instrumental, teste de 10 repetições máximas (10RM) – 
para cálculo das cargas de preensão e pinça para o 
fortalecimento e questionários funcionais, que incluem: 
DisabilityoftheArm, ShoulderandHand(DASH) e 
PatientRatedWristEvaluation(PRWE). 

Para medida das forças foi utilizado o equipamento 
Kit E-link da marca Biometrics®modelo H500 – Hand 
kit composto por goniômetros e dinamômetros de 
preensão e de pinça; e osoftware de avaliação para os 
membros superiores (EWS – UpperExtremityEvaluation 
Software). 

No teste de força instrumental de preensão e das 
pinças foram realizadas 3 medidas de forçaisométricas 
máximas, bilaterais e calculadas a média das três 
repetições. Durante esta avaliação o paciente foi 
instruído a permanecer sentado, com o cotovelo fletido  
a 90º, antebraço e punho em neutro, segundo 
recomendação da Sociedade Americana dos Terapeutas 
da Mão[5,6]. Foi utilizada a empunhadura do 
dinamômetro na posição 3[7]. 

Os jogos selecionados para o fortalecimento no 
videogame foram: 1) monkeys - para preensão grossa, 
2)Hit Walls– para pinça polpa-polpa, 3)Package– para 
pinça polpa-lateral, 4) Skateboard – para pinça polpa- 
trípode. 

O protocolo de fortalecimento foi realizado no 
membro lesado, e seguindo os regimes isotônicos da 
técnica de Oxford, sendo a primeira série com 100%, a 
segunda série com 75% e a terceira série com 50% da 
carga  do  10RM.  Foram  realizadas  3  séries  de       10 
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repetições mantendo a isometria de 5 segundos e o 
repouso de 5 segundos em cada repetição, totalizando 2 
minutos de treinamento e repouso de 2 minutos entre as 
séries. Esse protocolo foi adaptado ao Protocolo de 
Oxford desenvolvidos por Zinovieff(1951). 

Foram realizadas 2 sessões semanais, com duração 
de 40 minutos, totalizando 17 sessões de fortalecimento. 
Para análise dos dados foram considerados os valores 
pré e pós fortalecimento. 

 
Resultados 

 
Após 17 sessões de fortalecimento verificou-se um 

aumento das forças de preensão palmar e pinças em 
ambos os membros, lesado e não lesado, como 
demonstra a Tabela 2. 

No membro lesado, o ganho de força foi 4,5 
vezesmaior em relação a avaliação pré fortalecimento 
para preensão palmar. E para as pinças o ganho foi de 
1,6 vezes para pinça polpa-polpa;1,3 vezes para pinça 
polpa-lateral e 1,2 vezes para pinça polpa- trípode. 

O membro não lesado (que não recebeu treinamento) 
apresentou também um aumento da força de 1,2 vezes 
maior em relação a avaliação pré fortalecimento para 
preensão palmar; 1,4 vezes para pinça polpa-polpa; 
1,1vezes para pinça polpa-lateral e 1,2 para pinça polpa- 
trípode. 

 
Tabela   2:   Forças   de   preensão   e   pinça   pré   e pós 

  fortalecimento  
   Força Preensão [kgf]

 Lado Lesado Lado Não Lesado 
  Pré Pós Pré Pós  

FPP 5,7 25,5 27,2 34,0 
PPP 3,9 6,2 5,1 7,4 
PPL 3,6 4,8 5,4 5,9 

  PPT 4,6 5,4 5,5 6,6  
FPP = força de preensão palmar; PPP = força pinça 
polpa-polpa; PPL = força pinça polpa-lateral; PPT = 
força pinça polpa-trípode; Kgf = quilograma força. 

 
Quanto à avaliação funcional o paciente apresentou 

uma redução da incapacidade, determinada pelos  
escores dos questionários funcionais DASH e PRWE 
(Tabela 3). 

 
Tabela 3: Valores das avaliações funcionais pré e pós   a 
 realização do fortalecimento  
  Pré Pós  

DASH 45% 6,6% 
  PRWE 30% 8,5%  
DASH = Disability of the Arm, Shoulder and Hand; 
PRWE = Patient Rated Wrist Evaluation. 

 
Discussão 

 
Esse estudo teve como objetivo analisar o efeito do 

uso do videogame E-Link no fortalecimento dos 
músculos da preensão e das pinças em um paciente com 
fratura complexa de punho. 

O protocolo de Oxford foi escolhido para esse estudo, 
por demonstrar maior eficácia para os músculos da mão 
por ter como princípio, a redução da resistência a  
medida que o músculo fadiga e por apresentar melhores 
resultados quando comparado ao protocolo Delorme[9]. 

Os resultados obtidos nesse estudo  demonstraram 
um aumento da força de preensão palmar e das pinças  
no membro lesado após a realização de um protocolo de 
fortalecimento por meio do videogame utilizando a 
técnica de Oxford, e uma redução da incapacidade dos 
membros superiores. 

Para esse paciente podemos dizer que ele apresentou 
uma recuperação completa da força de preensão do 
membro lesado, pois segundo Perteson et al. (1989) foi 
constatado que o membro não dominante tem uma 
tendência a apresentar de 5 a 10% a menos de força em 
relação ao lado dominante. Com base nos resultados, o 
paciente obteve um aumento de 92,72% de força do 
membro lesado quando comparado a primeira avaliação 
da força de preensão do membro não lesado. 

Dentre outros fatores que podem ter influenciado no 
aumento da força de preensão e das pinças destaca-se a 
utilização de ambientes virtuais. Em estudo  realizado 
por Rostami et al. (2015) foram encontrados vários 
pontos positivos para utilização do videogame E-link na 
reabilitação do membro superior em pacientes com 
paralisia cerebral. Por meio da utilização de jogos foi 
possível comprovar a eficácia desse equipamento para o 
ganho da função da mão, que incluem aumento 
velocidade, força, amplitude de movimento e acurácia 
exigida nos jogos. 

Em relação ao aumento da força do membro lesado, 
segundo Moritani (1992), Carroll et al. (2002), Maior e 
Alves (2003), isso ocorre pois nas fases iniciais do 
treinamento o aumento de força se dá quase que 
exclusivamente em resposta às adaptações neurais ao 
treinamento resistido. 

Nessa fase, os ganhos da força podem ser 
conseguidos pelo aumento do recrutamento de unidades 
motoras do músculo envolvido no movimento, devido 
ao aprimoramento da ativação neural. Porém em relação 
a morfologia existe pouca influência da hipertrofia 
muscular no ganho de força, e não são observadas 
mudanças estruturais do tamanho dos músculos[14,15]. 

Também foi observado um aumento da força de 
preensão e das pinças no membro que não realizou o 
fortalecimento (não lesado). Embora seja claro que 
existe um aumento da força do lado contralateral ao  
lado treinado, ainda não existe na literatura um  
consenso sobre os mecanismos envolvidos por trás  
desse efeito[16]. Conceitualmente foram desenvolvidas 
duas classes diferentes de mecanismos que tentam 
explicar o aumento da força no lado não treinado. O 
primeiro teoriza que o treinamento de força unilateral 
poderia causar um “spillover” na condução neural para  
o lado não treinado, induzindo adaptações no sistema de 
controle. E o segundo mecanismo estaria relacionado as 
adaptações neuromusculares provocadas no sistema de 
controle do membro treinado que poderiam ser 
acessados pelo lado não treinado. Foi estabelecido que o 
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ganho de força contralateral não resulta em alterações  
na morfologia muscular[17].Entretanto acreditamos que 
no caso de trauma no membro superior, o paciente passa 
a utilizar apenas o membro não lesado para realizar  
todas as atividades durante o período de recuperação da 
mão lesada e essa atividade uni manual possa ter esse 
efeito no ganho da força. 

Em relação aos questionários de avaliação funcional, 
estes são importantes pois fornecem ao terapeuta 
informações sobre o nível de função do paciente. Para 
esses pacientes, a realização dos questionário 
contribuem para tomada de decisões no processo de 
reabilitação [18]. 

Mediante o exposto, fica claro a necessidade do 
emprego de novas estratégias e combinações de terapia 
que potencializem a recuperação da funcionalidade, da 
amplitude de movimento e da força muscular, 
proporcionando maior independência  funcional  e 
melhor qualidade de vida para esses pacientes. 

 
Conclusão 

 
Conclui-se que o videogame foi uma ferramenta 

eficaz no aumento das forças de preensão e pinça e na 
redução da incapacidade funcional para este paciente. 
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Resumo: O bruxismo do sono é um parafunção 
caracterizada pelo ranger ou apertar dos dentes durante o 
sono. Sua origem etiológica ainda é incerta, apesar de 
fatores emocionais serem relevantes. O sistema nervoso 
autônomo desempenha grande papel na resposta 
emocional, assim como no controle das glândulas 
sudoríparas. A mensuração da impedância da pele é uma 
maneira indireta de medir a atividade do sistema nervoso 
autônomo. Então uma possível abordagem no estudo do 
bruxismo do sono é a análise da resposta galvânica da 
pele a fim de determinar possível relação entre as 
contrações musculares típicas do bruxismo e o alívio de 
estresse.  
Palavras-chave: SNA, GSR, bruxismo do sono. 
 
Abstract:  
Sleep bruxism is a parafunction characterized by the 
clenching and grinding of teeth during sleep. Its 
etiological origin still uncertain, though emotional 
aspects are relevant. The autonomic nervous system 
plays a key role in emotional response, as in the control 
of the sweat glands. A possible new approach in the study 
of sleep bruxism is the analysis of the galvanic skin 
response. This article intends to find a correlation 
between muscle contractions and stress relive, also 
determinate if there is a characteristic pattern in the 
electrodermal activity. 
Keywords: SNA, GSR, sleep bruxism. 
 
Introdução 
 

O bruxismo do sono (BS) é considerado como uma 
desordem de movimento durante o sono e é caracterizado 
pelo ranger ou apertar involuntário dos dentes. Sua 
origem etiológica, ainda que não bem definida, inclui 
fatores morfológicos, fisiopatológicos e psicossociais. 
Fatores psicossociais como ansiedade, estresse e 
características próprias indivíduo [1]. Manfredini et al 
(2009) afirmam que sentimentos de frustação, ansiedade 
e medo podem instigar o ranger de dentes [2]. Um recente 
estudo clínico mostrou a associação entre o bruxismo 
diurno e os níveis de ansiedade, depressão e estresse dos 
pacientes entrevistados [3]. No entanto, essa associação 
não é bem estabelecida tratando-se de BS.   

William James foi um dos pioneiros na ideia de que 
de as emoções produzem respostas fisiológicas 
periféricas específicas. James, reconhecendo elevada 
idiossincrasia nas emoções, afirmou “aspectos da mesma 
emoção variam de homem para homem”. James 

acreditava que as respostas fisiológicas eram “quase 
infinitamente numerosas e sutis” e refletiam a nuance da 
natureza emocional humana [4]. Ainda assim, 
reconheceu os limites de variações corporais tratando-se 
de emoções, mas afirmava que “os sintomas de raiva e 
medo de diferentes homens, apesar de diferentes, 
compartilham suficientes aspectos funcionais para serem 
categorizadas da mesma forma” [4]. Por isso James 
defendia um “princípio geral” que poderia explicar a 
resposta fisiológica de uma emoção específica. 

Apesar de alguns fisiologistas no começo do século 
passado, afirmarem que a atividade do Sistema Nervoso 
Autônomo (SNA) era muito lenta e inespecífica para 
produzir uma resposta rápida e com padrões 
característicos se tratando de emoções, pesquisas 
contemporâneas afirmam que o SNA desempenha grande 
função na resposta emocional do ser humano [5].  

A resposta galvânica da pele (GSR) é a mudança da 
impedância da pele. Essa mudança é provocada pela 
quantidade de suor. O controle das glândulas sudoríparas 
é feito pelo Sistema Nervoso Simpático que por sua vez 
compõe o SNA. Portanto, se o ramo simpático do SNA é 
excitado então as glândulas sudoríparas serão 
estimuladas e consequentemente mais suor será liberado. 
O suor é um eletrólito, portanto quanto mais for liberado 
pelas glândulas, maior a condutância da pele [6]. Devido 
a esse processo, o GSR pode ser utilizado para mensurar 
indiretamente a atividade do ramo simpático do SNA, e 
consequentemente sua excitação. 

O padrão ouro no diagnóstico do BS é a 
polissonografia. As contrações são quantificadas pelos 
sinais de atividade eletromiográfica dos músculos 
masseteres. Assim, tivemos como proposta avaliar se a 
resposta galvânica da pele, durante contração voluntária 
máxima (CVM) dos masseteres, exibe algum padrão 
específico ou característico. Desta maneira, identificar se 
o SNA de sujeitos com BS exibe alguma resposta típica, 
que pode ser mensurada pelo GSR. Este estudo apresenta 
os resultados preliminares de dois voluntários 
diagnosticados com BS. 
 
Materiais e métodos 
 

Voluntários - Esse artigo estudou os sinais de 2 
indivíduos adultos, ambos homens de 21 anos. São 
voluntários que participaram da pesquisa intitulada 
“Padrão Neuro-Comportamental do Bruxismo do Sono” 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
da Universidade Federal de Uberlândia. Os voluntários 
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da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido, nº 650.649 aprovado em 25/04/2014, pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa UFU. 

Os critérios de inclusão foram: 
• Sujeitos previamente diagnosticados com 

bruxismo do sono por meio de exame clínico; 
• Presença de sinais e sintomas pelo menos há 

mais de um ano; 
• Não estar em tratamento odontológico; 
• Possuir dentição completa, exceto pelos 

terceiros molares ou dentes removidos por 
indicação profissional; 

• Não estar em fármacos ansiolíticos, 
antidepressivos ou anfetaminas; 

 
Instrumentos – A aquisição dos sinais 

eletromiográficos foram feitas com o MyosystemBr1-
P84 (DataHominis Tecnologia Ltda). O equipamento tem 
oito canais ativos de EMG com modo comum e taxa de 
rejeição de 92 dB@60Hz, impedância de entrada de Ω, 
ganho de 20 vezes, distância entre eletrodos de 10 mm e 
um conversor A/D de 16 bits. O ganho total foi ajustado 
de acordo com a característica do sinal EMG de cada 
voluntário. Os sinais foram condicionados por um filtro 
passa-banda (20 a 1000 Hz) a coletados a 2kHz. 

O sinal de GSR foi coletado com instrumento 
desenvolvido no Laboratório de Engenharia Biomédica 
da Universidade Federal de Uberlândia. O sinal 
analógico foi captado por um canal auxiliar no 
MyosystemBr1. 

 
Protocolo de Coleta – Os eletrodos de EMG foram 

posicionados nos músculos masseteres direito e esquerdo 
dos voluntários, e o eletrodo de referência no pulso 
esquerdo. 

Os eletrodos do GSR foram posicionados nas 
falanges médias dos dedos indicador e médio da mão 
esquerda. 

Após o posicionamento dos eletrodos, os voluntários 
realizaram 9 tarefas. Cada tarefa consistia de 5 segundos 
de CVM seguida de 10 segundos de repouso. 

As instruções foram exibidas no computador em 
software desenvolvido com o OpenSesame. A 
sincronização das tarefas e dos sinais foi feita por um 
trigger. Um fotodiodo posicionado no canto inferior 
esquerdo da tela e indicava se uma porção da tela estava 
preta (2.5 V) ou branca (0 V). Como isso possível marcar 
o início e fim de cada tarefa e sincronizar todos os sinais. 

 
Análise de dados – O estágio de pré-processamento 

consistiu em aplicar um filtro Butterworth passa-baixa de 
5ª ordem com frequência de corte de 20 Hz no sinal de 
GSR.  

O sinal filtrado foi separado em janelas de acordo 
com as tarefas realizadas. Essas janelas foram 
delimitadas em 5 segundos antes da CVM e 5 segundos 
após a CVM, totalizando 9 janelas de 15 segundos. 

De cada janela foram extraídos os valores de 
máximos e mínimos do sinal GSR durante a contração. 
Com esses valores foi possível determinar a amplitude da 

variação na atividade eletrodérmica da pele, de acordo 
com a equação 1, onde V1 e V2 indicam os valores de 
máximo e mínimo. Foi possível também determinar o 
tempo decorrido entre esses pontos. 

 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉çã𝑜𝑜 = 𝑉𝑉1−𝑉𝑉2

𝑉𝑉2
 . 100%                (1) 

 
Essa variação foi calculada durante o período de 

contração muscular, captada pelo eletromiógrafo. O 
trigger foi utilizado para detectar o início e fim da 
atividade muscular.  
 
Resultados 
 

A figura 1 exibe os sinais coletados. O primeiro 
gráfico exibe o sinal EMG coletado do músculo masseter 
esquerdo, o segundo gráfico exibe o GSR e o terceiro 
exibe os sinais de trigger.  

 
Figura 1: Sinais coletados do voluntário 1. Os 

asteriscos vermelhos marcam o início do período de 
relaxamento e os verdes o início da MCV. 

 
 A inspeção visual do GSR revela que apenas as 

primeiras janelas apresentam comportamento esperado. 
Nas figuras a seguir, os círculos pretos indicam o início 
de fim da CVM, em vermelho indicam valores de 
máximo e em verde valores de mínimo. Era esperada uma 
queda da impedância da pele durante a contração, e em 
seguida retorno aos níveis normais, assim como nas 
figuras 2 e 3.  

 

 
Figura 2: Exemplo de sinal GSR esperado do 

voluntário 1. Os valores de mínimo da janela e durante a 
CVM são coincidentes.  
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Figura 3: Exemplo de sinal GSR esperado do 

voluntário 2. Os valores de máximo e mínimo da janela e 
durante a CVM são coincidentes.  

 
No entanto, apenas as primeiras contrações 

apresentaram o comportamento esperado. As últimas 
contrações de ambos os voluntários apresentaram 
padrões disformes quando comparados com os iniciais. 
As figuras a seguir são exemplos de sinais com 
comportamento inesperado. 

 

 
Figura 4: Exemplo de sinal GSR inesperado do 

voluntário 1.  
 

 
Figura 5: Exemplo de sinal GSR inesperado do 

voluntário 2.  
 
 
As tabelas 1 e 2 mostram algumas características dos 

sinais dos GSR. A primeira coluna indica o número da 
contração, a segunda a variação entre o menor e o maior 
valor durante o período de contração (o sinal negativo 
indica que o vale aconteceu antes do pico) e a terceira 
coluna indica o tempo decorrido entre esses valores. As 

linhas em branco representam janelas que apresentaram 
padrão característico, em cinza as que não apresentaram 
padrão bem definido. 

 
Tabela 1 – Características dos sinais do voluntário 1 

 

CVM Variação na 
contração (%) Tempo  

1 2,456 2,373 

2 1,265 2,170 

3 1,174 2,696 

4 -0,196 2,490 

Média 1,175 2,432 

5 -0,445 5,000 

6 -0,238 5,000 

7 0,339 1,774 

8 -0,412 5,000 

9 -0,441 5,000 

Média -0,239 4,355 

 
Tabela 2 – Características dos sinais do voluntário 2 

 

CVM Variação na 
contração (%) Tempo  

1 2,466 2,271 

2 0,946 1,888 

3 3,052 2,617 

4 3,216 2,546 

Média 2,420 2,331 

5 0,519 1,760 

6 0,316 1,561 

7 2,427 2,452 

8 0,551 1,660 

9 0,590 4,036 

Média 0,881 2,294 

 
Para o voluntário 1, as quatro primeiras contrações 

apresentaram tempo médio entre os valores máximo e 
mínimo de 2.43 segundos, e variação de 1.22%. Nas 
cinco últimas contrações o tempo médio foi de 5 
segundos e a variação de -0.44%, ou seja, o valor mínimo 
do sinal aconteceu antes do seu pico. 

O voluntario 2 apresentou tempo médio de 2.41 
segundos e variação de 2.76% nas quatro primeiras 
contrações. Nas cinco últimas, o tempo médio foi de 1.76 
segundos e a variação foi de 0.55%. 
 
Discussão 
 

Este artigo realizou uma análise preliminar dos sinais 
GSR de dois voluntários adultos durante tarefas de 
contração voluntária máxima. Os resultados sugerem que 
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apenas nas primeiras contrações o GSR apresentou 
comportamento bem definido, com queda no início da 
contração e posterior retorno aos níveis normais. Essa 
queda é atribuída ao aumento da condutância da pele 
devido à liberação de suor pelas glândulas sudoríparas. 
Durante situações de estresse, o ramo simpático do SNA, 
que inerva as glândulas sudoríparas da mão, também é 
ativado [7]. Portanto, um aumento da sudorese é esperado 
em situações de estresse.  

A análise das primeiras contrações corrobora o que 
foi proposto por Sato et al em 2008 [8], que o BS é uma 
resposta fisiológica de alívio de estresse. A acentuada 
variação do GSR nas quatro primeiras contrações, pode 
ser um indício de que a mordida, ou um bruxism like 
event, realmente aja como um mecanismo do corpo para 
aliviar o estresse.  

Esse padrão parece sugerir que o BS, assim como nos 
estudos clínicos de Manfredini el al (2005), que 
mostraram a relação entre os níveis de estresse e 
ansiedade de indivíduos com bruxismo diurno, também 
apresenta forte componentes psicossociais. 

Entretanto, as últimas contrações apresentaram 
padrões totalmente distintos, comparados às primeiras. 
Por se tratar de um estudo piloto com apenas 2 
voluntários, não podemos fazer grandes conclusões, mas 
podemos especular que talvez aconteça uma acomodação 
do SNA, e a mordida não mais desempenhe grande papel 
no alívio do estresse, ou aconteça fadiga da musculatura. 
 
Conclusão 
 

A análise preliminar dos sinais apontou um padrão 
característico nas primeiras contrações, apesar desse 
padrão não estar presente nas demais. Entretanto, por ser 
um estudo com apenas 2 voluntários, serão necessários 
estudos futuros para confirmar essa tendência. Além 
disso o protocolo de coleta deverá ser revisado, e o tempo 
entre contrações estendido para evitar que a fadiga do 
músculo interfira no resultado. 
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Resumo: Nos dias de hoje é cada vez maior a 
importância do monitoramento de sinais biomédicos, 
seja em hospitais ou em domicílios, tanto para pessoas 
saudáveis quanto para pessoas que possuem alguma 
doença. Visto isso, este trabalho mostra o 
desenvolvimento de um aparelho (hardware e software) 
utilizando o Arduíno UNO para monitoramento da 
temperatura, impedância da pele (GSR), pulsação e 
frequência respiratória. Esses sinais foram escolhidos 
devido à sua rápida alteração diante de alguma 
disfunção corporal. Por serem sinais de fácil aquisição 
(sensores não invasivos), são utilizados em diversos 
tipos de estudos como forma de estabelecer um 
parâmetro confiável para comparação com outros tipos 
de sinais biomédicos.  
 
Palavras-chave: GSR, temperatura, frequência 
respiratória, pulsação, software. 
 
Abstract: Nowadays it is very important to monitor 
biomedical signals, in hospitals or in houses, healthy 
people or not. This way the work presented here shows 
the development of equipment using Arduino UNO to 
collect signals as temperature, galvanic skin response 
(GSR), heart rate and breathing frequency. They were 
chosen in order of its fast changes in the face of some 
body disorder. As these signals are relatively easy to 
collect (non-invasive sensors), they are used in several 
researches to be a reliable parameter when compared to 
another biological signal. 
 
Keywords: GSR, temperature, breathing frequency, 
heart rate, software. 
 
Introdução 
 

A área de instrumentação biomédica desenvolve 
aparelhos (hardware e software) para uso hospitalar e 
para a realização de estudos sobre doenças [1]. Visto a 
crescente demanda em aparelhos que facilitem o 
reconhecimento de padrões, foi proposto o 
desenvolvimento de um sistema que pudesse ser útil em 
diversas pesquisas e cujos dados coletados fossem de 
boa qualidade. 

Visando o uso em pesquisas já em desenvolvimento 
no Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em 
Saúde (NIATS, UFU), foram selecionados os sinais de 

frequência cardíaca [2], temperatura, impedância da 
pele (GSR) [3], frequência respiratória [4], 
eletromiografia [5], mecanomiografia [6] e 
eletrocardiografia [7]. 

Para este artigo foram realizados apenas os quatro 
primeiros sinais citados, porém os outros já estão em 
processo de pesquisa e logo integrarão o aparelho. 
 
Materiais e métodos 
 

O hardware foi separado em quatro módulos e o 
software em três grandes partes para melhor 
entendimento. O aparelho utiliza o Arduíno UNO para o 
recolhimento dos sinais. 

Temperatura – Para a montagem do módulo de 
temperatura foi utilizado o sensor YSI 409B [8]. Ele 
funciona como um NTC (negative temperature 
coeficiente), um resistor cujo valor varia inversamente 
com a temperatura [9].  

Foi montado o circuito da Figura 1, que funciona 
como um divisor de tensão [10]. O arduino recebe o 
valor da tensão que é dada por: 

 
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ∗ 𝑅𝑅2

𝑅𝑅1+𝑅𝑅2
    (1) 

 
Onde vin é a tensão de entrada (5V), R1 é a 

resistência do sensor de temperatura, R2 é o resistor de 
2k2 e vout  é a tensão recebida pelo arduino. Isolando 
R1, temos: 

 
𝑅𝑅1 = 𝑅𝑅2 ∗ � 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
− 1�    (2) 

 
Com o valor de R1 e com a Tabela 1 [11], que 

relaciona os valores da temperatura com os valores da 
resistência do sensor, podemos fazer uma regressão 
linear e utilizar a Equação 3 para calcular a temperatura 
uma vez que seja medido o valor da resistência. 

 
𝑇𝑇 = −0.0176 ∗ 𝑅𝑅2 ∗ � 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
− 1� + 60.903  (3) 

 
Como a regressão linear é uma aproximação e 

quanto menor o intervalo melhor ela será, a temperatura 
considerada foi entre 34°C e 39°C, de forma que 
engloba a temperatura corporal normal e com pequenas 
alterações. 
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Figura 1: Circuito do sensor de temperatura. 
 
Tabela 1: Valores da temperatura pela resistência. 
 

Temperatura (°C) Resistência (Ω) 
33 1599 
34 1533 
35 1471 
36 1412 
37 1355 
38 1301 
39 1249 
40 1200 

 
Pulsação – Para o módulo de pulsação foi utilizado 

o sensor de frequência cardíaca pulse sensor. Este 
sensor é ligado no arduino de forma simples, senso 
necessário apenas a alimentação, podendo ser de 5V ou 
3V, o GND e uma porta analógica. Ele pode ser 
colocado no dedo médio ou no lóbulo auricular. No 
próprio site do fabricante é disponibilizado um código 
para comunicação com o arduino e outro para uma 
interface gráfica, de forma que se possa ver a frequência 
cardíaca em tempo real [12]. 

 

 
Figura 2: Sensor de pulsação. 
 

 
Figura 3: Interface gràfica do sensor de pulsação 
 
GSR – O módulo de impedância da pele capta a 

capacidade da pele em conduzir corrente elétrica. A 
Figura 4 ilustra o circuito que é ligado ao arduino para a 
captação do sinal. Este circuito utiliza os princípios de 
divisor de tensão, da ponte de Wheatstone [13], 
amplificadores operacionais [14] e filtro passa-baixa 
[15]. Estudos indicam que o melhor posicionamento dos 
eletrodos é nos dedos indicador e médio, nas falanges 
mediais [16], pois é uma região com alta presença de 
glândulas sudoríparas. 

 

 
Figura 4: Circuito do sensor de GSR. 
 
Frequência Respiratória – No módulo de 

frequência respiratória será utilizado o acelerômetro 
MMA 7260 [17]. O código para comunicação com o 
arduino é simples [18], porém este módulo ainda está 
em processo de implementação. 

 

 
Figura 5: Acelerômetro MMA 7260 
 
Software – Para facilitar o manuseio dos módulos 

de recolhimento de sinais biológicos, está sendo 
implementado, para cada módulo do hardware, um 
sistema de auxílio no uso deste. 

O software está sendo programado na linguagem 
Java Web usando o framework Spring para simplificar a 
codificação, tornando-o seguro e legível para futuras 
modificações. Todo o projeto de software está sendo 
hospedado em um Servidor web Java Tomcat local e o 
armazenamento dos dados feito em um banco de dados 
relacional SQL. 
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O sistema foi dividido em três grandes partes: 
cadastro de pacientes, usuários e módulos do hardware, 
que permite a sua manipulação; manuseio dos módulos 
de hardware para aquisição dos sinais, em que é 
possível coletar e visualizar sinais distintos, 
simultaneamente e em tempo real; e por último o 
armazenamento dos dados coletados para futuras 
consultas e análises. 

 

 
Figura 6: Tela de cadastramento de pacientes. 
 

 
Figura 7: Tela de escolha dos sensores cadastrados para 
a coleta de sinais biológicos. 
 
Resultados e Discussões 
 

Apesar de demorar cerca de 5 minutos para 
estabilizar, impossibilitando assim reconhecer rápidas 
alterações, o módulo de temperatura tem grande 
precisão quando comparado a um termômetro analógico 
(de mercúrio). 

Outro fato a ser destacado é que como cada pessoa 
apresenta uma impedância diferente, que pode variar de 
0 a 1MΩ, é necessário calibrar o sensor de GSR a cada 
coleta usando um potenciômetro na ponte de 
Wheatstone. 

Já o sensor de pulsação funciona bem, tendo sido 
necessário apenas pequenas modificações no código 
disponibilizado pelo fabricante. 
 
Conclusão 
 

Uma vez que hardware e software estiverem prontos 
e testados, eles serão integrados de forma que se tenha 
um aparelho para coleta dos sinais citados no artigo. No 
futuro pretende-se acrescentar os sensores de 
eletrocardiografia, eletromiografia e mecanomiografia, 
no propósito de tornar o aparelho mais completo. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como principal objetivo 
explorar o uso da Realidade Virtual como tecnologia de 
apoio à Educação Inclusiva, por meio do 
desenvolvimento de um jogo em ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem para alunos com deficiência 
intelectual. Para isso, serão identificadas, junto a 
professores e profissionais especializados, as 
necessidades educacionais e principais limitações dos 
alunos com deficiência intelectual.  Após o 
desenvolvimento e modelagem do ambiente virtual, que 
será voltado para atender as necessidades específicas 
dos alunos, o mesmo será utilizado com esses alunos  
matriculados em Escolas Inclusivas. 
Palavras-chave: Realidade Virtual, Jogo Sério, 
Deficiência Intelectual, Educação Inclusiva. 
 
Abstract: This research aims to explore the use of 
virtual reality technology to support inclusive 
education, through the development of a game in the 
teaching-learning virtual environment for students with 
intellectual disabilities. For this, they will be identified, 
with teachers and professionals, educational needs and 
main limitations of students with intellectual 
disabilities. After the development and modeling of 
virtual environment, which will be turned to meet the 
specific needs of students, it will be used with these 
students enrolled in Inclusive Schools. 
Keywords: Virtual Reality, Serious Game, Intellectual 
Disability, Inclusive Education. 
 
Introdução 
 

A educação inclusiva tem se tornado tendência, em 
um contexto mundial, em que vários tópicos sobre este 
assunto têm sido discutidos. Em vários países, as 
escolas têm enfrentado desafios no desenvolvimento de 
uma pedagogia capaz de educar a todos os alunos com 
êxito, independente de condições físicas, intelectuais, 
emocionais e linguísticas [1]. 

No cenário brasileiro, o Ministério da Educação tem 
feito esforços para implementar vários programas com 
objetivo de promover políticas de inclusão em sistemas 
educacionais nos municípios, a fim de ampliar as 
possibilidades de aprendizagem a todos os alunos. 
Segundo o Censo Escolar MEC/INEP, houve 
crescimento expressivo em relação às matrículas de 

alunos com deficiência na educação básica regular. Os 
dados indicam que no ano de 2014, 698.768 estudantes 
especiais estavam matriculados em classes comuns [2]. 

Os ambientes virtuais proporcionam às pessoas com 
necessidades especiais a possibilidade de interação de 
forma realista e segura em situações que seriam 
inacessíveis para elas, devido suas limitações 
cognitivas, motoras ou psicológicas [3]. Assim, a 
Realidade Virtual pode ser usada para o auxílio na 
recuperação e reabilitação de funções motoras, podendo 
também ser utilizada por pessoas com deficiências 
permanentes. 

Além disso, a Realidade Virtual é uma área 
tipicamente multidisciplinar, envolvendo conceitos que 
tem origem de diversos segmentos, com aplicação em 
múltiplas áreas e campos específicos da área econômica, 
social e cultural. Por possibilitar uma interação humano-
computador de forma mais natural e prover a 
reprodução de situações reais, essa tecnologia tem 
amplo potencial de uso [4], inclusive na área da 
educação especial. 
 
Materiais e métodos 
 

Primeiramente, pretende-se identificar as 
necessidades dos alunos com deficiência intelectual, 
juntamente com professores e profissionais 
especializados, com vista ao entendimento das 
necessidades educacionais especiais e principais 
limitações dos alunos com o tipo de deficiência já 
especificado. 

Após isso, será possível a elaboração de um 
instrumento de coleta de dados, um questionário, para 
ser aplicado aos professores das escolas selecionadas. 
Este questionário será aplicado em duas etapas: a 
primeira antes do uso do ambiente virtual desenvolvido 
e a segunda após o seu uso. A elaboração consistirá em 
questionários de avaliação, com base nas necessidades 
identificadas no último tópico. 

Concomitantemente, será concluída a modelagem do 
cenário 3D e, após isso, o desenvolvimento do ambiente 
virtual, com os objetos e acessórios que foram 
modelados. Para essa modelagem está sendo utilizado o 
software Autodesk 3ds Max 2016 e o ambiente virtual 
será desenvolvido no software Unity 3D - versão 
5.2.2f1. 
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Narrativa do jogo – Para que o jogo cumpra com 
seus propósitos de desenvolvimento dos alunos com 
deficiência intelectual, a narrativa do jogo foi elaborada 
com tarefas e atividades que farão com que esses alunos 
interajam de tal forma que associarão os objetos do 
ambiente virtual com os objetos reais. Assim, o jogador 
estará no ambiente de uma casa (quarto e cozinha), onde 
a primeira tarefa consistirá em arrumar a mochila para 
um piquenique no parque. Para isso, ele deverá 
selecionar os objetos solicitados, dentre eles roupas, 
brinquedos, produtos de higiene pessoal, comidas e 
bebidas. A segunda tarefa se consiste em adquirir os 
objetos que deverão ser levados ao piquenique, mas não 
estão na casa, devendo ser comprados no ambiente do 
shopping. Após possuir todos os objetos necessários, a 
última atividade é participar do piquenique no ambiente 
do parque. 

A avaliação dos benefícios aos alunos com 
deficiência intelectual, referentes ao uso do Ambiente 
Virtual, dar-se-á por meio da aplicação de questionários 
sobre os alunos aos professores. Nesta etapa, antes da 
utilização do jogo, serão aplicados questionários aos 
professores buscando estimar as habilidades e 
conhecimentos sobre os conteúdos trabalhados com o 
sistema, de cada um dos alunos. Após a utilização do 
jogo, os questionários são novamente respondidos pelos 
professores (sem consulta ao primeiro questionário 
aplicado), em que os resultados permitirão constatar o 
comportamento do nível de conhecimento e habilidades 
dos alunos antes e depois do uso do jogo. 

Feita a primeira aplicação do questionário, será 
iniciada a utilização do jogo desenvolvido com alunos 
público-alvo da pesquisa, matriculados em Escolas 
Inclusivas. Nesta etapa, o software será utilizado com os 
alunos durante o período de três meses, com a 
frequência de uma vez por semana. A aplicação do 
software será completamente acompanhada por um 
pesquisador do projeto, além de dispor de um roteiro de 
orientações de atividades e resultados esperados, o que 
possibilitará um auxílio na interação do professor com o 
aluno e do aluno com o software. 

Após os três meses da utilização do jogo pelos 
alunos, o questionário sobre cada um deles será 
novamente aplicado aos professores, permitindo estimar 
suas habilidades e conhecimentos relacionados aos 
conteúdos explorados por meio do software. A 
comparação das respostas dos questionários antes e após 
o uso do Ambiente Virtual será formalizada por meio do 
teste t de diferença para médias, considerando-se, para 
isso, amostras pareadas [5]. O objetivo deste 
procedimento permitirá a avaliação se as habilidades e 
conhecimentos dos alunos apresentaram aumento 
estatisticamente significativo após a utilização do jogo. 
Estas diferenças serão calculas por aluno (para as 
diferentes habilidades) e por habilidade (para diferentes 
alunos). 

A avaliação dos resultados provenientes do uso do 
Ambiente Virtual será pautada também na análise 
qualitativa, que será desenvolvida com base na 
observação sistemática e entrevistas semiestruturadas 

com os professores envolvidos na aplicação e uso do 
software. Nesta etapa poderão ser evidenciadas 
especificidades em seu uso, formas de otimização de 
sua aplicação, além de particularidades no processo de 
interação entre os atores envolvidos (papel dos alunos, 
papel dos professores e papel dos pesquisadores). Caso 
o ambiente virtual obtenha indicadores adequados de 
contribuição significativa para o nível de aprendizado 
dos alunos, o mesmo será disponibilizado gratuitamente 
na Internet para todos os interessados. 

O projeto obteve parecer favorável do Comitê de 
Ética, número de aprovação 878.279, no dia 19/11/2014. 

 
Resultados 
 

Para este projeto, a modelagem dos objetos foi feita 
no Autodesk 3ds Max 2016. Os objetos já modelados 
são os brinquedos, alimentos e roupas. Assim, os 
resultados preliminares dessa modelagem serão 
apresentados na seção a seguir. Os principais resultados 
esperados, impactos e benefícios para a sociedade serão 
detalhados em uma seção denominada por resultados 
futuros.   

Resultados Preliminares – Como resultados 
preliminares, tem-se a modelagem dos objetos 3D que 
serão utilizados no ambiente virtual. Para ilustração e 
exemplo dos objetos, as figuras 1, 2 e 3 representam as 
categorias denominadas por “brinquedos”, “roupas” e 
“alimentos” respectivamente. Além dessas categorias, 
há também a categoria “higiene pessoal”, cujos objetos 
estão em fase de modelagem. 

A Figura 1 é o modelo desenvolvido de uma bola de 
vôlei, da categoria “brinquedos”. 

 

 
Figura 1: Bola modelada no Autodesk 3ds Max 2016. 

 
A Figura 2 é o modelo desenvolvido de um boné, da 

categoria “roupas”. 
 

 
Figura 2: Boné modelado no Autodesk 3ds Max 2016. 
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A Figura 3 é o modelo desenvolvido de um bolo, da 

categoria “alimentos”. 
 

 
Figura 3: Bolo modelado no Autodesk 3ds Max 2016. 
 

Resultados futuros – Após o desenvolvimento do 
jogo e sua aplicação conforme descrita em Materiais e 
métodos, são esperados alguns resultados deste projeto. 

Com a execução desse trabalho, pretende-se 
contribuir com o processo de Educação Inclusiva, tanto 
em Uberlândia/MG, quanto em outras regiões, apoiando 
os professores, no sentido de encontrar soluções para 
minimizar as limitações dos alunos com deficiência. 
Espera-se então, que as tecnologias a serem 
desenvolvidas possam contribuir de forma singular com 
o processo de ensino-aprendizagem de tais alunos, 
facilitando a aprendizagem de conteúdos que por 
motivos diversos, não são aprendidos por eles na forma 
convencional de ensino. 

Como contribuição científica, destaca-se a 
realização de estudos com testes empíricos sobre a 
aplicação da Realidade Virtual em contextos diferentes 
dos já explorados, contribuindo com o avanço das 
pesquisas e aplicações dessa tecnologia neste assunto. 

Por fim, ressalta-se que um dos diferenciais da 
proposta apresentada nesse projeto é o objetivo de 
disponibilizar gratuitamente na Internet, as ferramentas 
que dele resultarem. Dessa forma, alunos e professores 
de Minas Gerais e de todo o país poderão usufruir dos 
possíveis benefícios deste jogo de ambiente virtual. 
 
Conclusão 
 

Este projeto tem como objetivo principal explorar o 
uso da Realidade Virtual como tecnologia de apoio à 
Educação Inclusiva, em específico para alunos com 
deficiência intelectual, por meio do desenvolvimento de 
um jogo sério. Espera-se que os resultados sejam de 
uma nova ferramenta que contribuirá para uma melhor 
aprendizagem de crianças que não tem as mesmas 
condições de aprender com as técnicas convencionais de 
ensino, avançando nos estudos de como a Realidade 
Virtual pode contribuir na área da Educação Inclusiva e 
da saúde em geral. 
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Resumo: Lactentes com doenças pulmonar crônica, 
apresentam um trabalho dos músculos acessórios da 
respiração aumentado para vencer a resistência do fluxo 
de ar que está comprometida, resultando na alteração da 
mecânica respiratória. Testes de função pulmonar são 
padronizados e realizados para a avaliação dessas 
alterações. Em lactentes existe uma grande dificuldade 
para realização, quando em respiração espontânea. 
Acreditamos que a eletromiografia (EMG) seja um 
método eficaz e de baixo custo para identificar tais 
alterações. Este estudo objetiva encontrar as evidências 
sobre avaliação de musculaturas respiratórias em 
lactentes por meio da eletromiografia. Realizou-se uma 
revisão integrativa nas bases de dados PUBMED, no 
período de 2006 a 2016 e foram selecionados três 
artigos.  A análise destes indica que a EMG é viável e 
replicável em prematuros em ventilação mecânica, 
porém muito criticada pela possibilidade de 
contaminação da atividade mioelétrica por outros 
músculos. Ressalta-se a importância de mais estudos e 
experimentos neste tema.  
Palavras-chave: Eletromiografia de superfície, Testes 
de função Respiratória, Respiração. 
 
Abstract: Infants with chronic lung diseases, present a 
work of accessory muscles of respiration increased to 
overcome the resistance of air flow that is committed, 
resulting in the alteration of respiratory mechanics. 
Pulmonary function tests are standardized and carried 
out for the evaluation of these changes. In infants, there 
is a great difficulty to perform, when in spontaneous 
breathing. We believe it to electromyography (EMG) is 
an effective and inexpensive method to identify such 
changes. This study aims to find the evidence on 
muscles respiratory assessment in infants by 
electromyography. In an integrative review in the 
databases PUBMED, in the period from 2006 to 2016, 
three articles were selected.  The analysis of these 

articles indicates that EMG is viable and replicable in 
premature infants on mechanical ventilation, but much 
criticized for the possibility of contamination of the 
myoelectric activity by other muscles. It suggests the 
importance of further studies and experiments on this 
topic. 
Keywords: Surface electromyography, Respiratory 
function testes, Breathing. 
 
 
Introdução 
 

Crianças portadoras de doenças pulmonares 
crônicas apresentam uma alteração da mecânica 
respiratória, resultante do trabalho dos músculos 
acessórios da respiração aumentado para vencer a 
resistência do fluxo de ar que está comprometida.1,2,3 O 
uso excessivo dessa musculatura respiratória pode 
ocasionar não somente alterações na mecânica 
respiratória como também na postura. 4 

A avaliação da atividade mioelétrica dos 
músculos respiratórios, é capaz de fornecer informações 
detalhadas sobre o comportamento neuromuscular e 
identificar os comportamentos motores anormais, tanto 
da caixa torácica como da mecânica respiratória. Para a 
avaliação dessas alterações podemos utilizar a 
eletromiografia, um método eficaz e de baixo custo.4,5,6 

Além disso, pequenas alterações no 
recrutamento motor são particularmente difíceis de 
detectar com a palpação ou inspeção visual quando o 
paciente está contraindo a musculatura respiratória 
acessória em alto ou baixo nível de força, sendo assim, 
somente através da eletromiografia pode-se detectar 
súbitas alterações na ativação muscular.7 

Após detecção dessas alterações, será possível 
indicar o tratamento precoce, preventivo e direcionado 
amenizando as alterações da mecânica respiratória, 
resultando em uma melhora da qualidade de vida dos 
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indivíduos. Este estudo objetiva avaliar as evidências 
que avaliam musculaturas respiratórias em lactentes, por 
meio da eletromiografia de superfície.  

 
Materiais e métodos 
 

Realizou-se uma busca na literatura, utilizando-
se a estratégia metodológica de Revisão Integrativa, que 
consiste na análise de pesquisas relevantes e na síntese 
do conhecimento sobre um determinado assunto. A 
pergunta que orientou o estudo foi: “Quais são as 
evidências sobre a avaliação de musculaturas 
respiratórias de lactentes, por meio da sEMG? ”.  Foi 
consultado na base de dados eletrônicas PubMed. Os 
critérios de seleção foram: artigos randomizados 
publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, 
dos últimos 10 anos, idade de recém-nascido até 23 
meses de vida, humanos. De exclusão foram: 
publicações em outros idiomas, indisponibilidade de 

recuperar a publicação na íntegra por meio de 
comutação e inadequação ao objeto de estudo. O 
levantamento foi realizado com os Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS), combinados da seguinte 
forma: Surface Electromyography AND Respiratory 
function testes; Surface Electromyography AND 
Breathing, respectivamente com 14 e 33 registros, 
totalizando 47. A pesquisa foi realizada em 02 de agosto 
de 2016. Os 47 resumos foram lidos autonomamente 
por dois pesquisadores, para identificar aqueles que 
atendiam aos critérios de seleção. Três publicações 
foram selecionadas e as demais excluídas, por não 
atenderem aos critérios estabelecidos.  

 
Resultados 
 

Foram selecionados três artigos sobre 
experimentos randomizados. A síntese desses estudos 
encontra-se na Tabela 1. 

 
 
 
Tabela 1 – Descrição dos artigos selecionados segundo o objetivo, a amostra e os métodos utilizados, principais resultados 
encontrados e conclusões. 2006 – 2016. 

 
 
 
 
Discussão 
 
 
Qualidade metodológica dos artigos 

Todos os artigos selecionados para esta revisão 
eram experimentais e apresentavam um grupo controle, 
o que se constitui num cuidado metodológico relevante 

para a avaliação de musculaturas respiratórias em 
lactentes, por meio da eletromiografia de superfície.  

 
Modo de aplicação da EMG 
 Em todos os artigos foi realizado a 
eletromiografia de superfície, um método não invasivo. 
A EMG foi realizada nos músculos respiratórios 
diafragma e intercostal. Avaliação realizada em recém-
nascidos sob ventilação mecânica sem sedação. Dois 

Autores Título Objetivos Amostra/características Resultados Conclusões

Kraaijenga JV et al, 2015
Transcutaneous electromyography of the 
diaphragm: A cardio-respiratory monitor 
for preterm infants.

A impedância torácica ( CI ) é o padrão atual para 
acompanhamento cardio- respiratório em RNPT , mas 
não fornece informação direta e quantitativa sobre a 
atividade diafragmática . A EMGd é capaz de medir a 
atividade diafragmática , mas a sua viabilidade e 
repetibilidade para monitorar a frequência respiratória 
(RR) e frequência cardíaca (FC ) em prematuros 
precisa ser estabelecido.

FR e FC foram medidas simultaneamente por EMGd e CI por 1 horas 
no dia 1 , 3 e 7 de vida em 31 recém-nascidos prematuros ( idade 
gestacional 29,6 ± 1,8 semanas; peso ao nascer 1380 ± 350 g ) com 
suporte respiratório não-invasivo . Seis intervalos fixos de tempo de 
1 minuto foram selecionados de cada 1hora de gravação, e ambos FR 
e FC foram calculados utilizando todos os intervalos ou apenas 
aqueles com EMGd estável e gravações CI .

A EMGd foi bem tolerada. Ambos FR e FC medido 
pelo EMGd e CI foram significativamente 
correlacionados ( RR: r = 0,85, HR: r = 0,98) e 
mostrou boa concordância. A análises de 
subgrupos de idade pós-natal , idade gestacional, 
e o modo de suporte mostrou resultados 
semelhantes , sugerindo boa repetibilidade da 
EMG d.

Este estudo mostrou que o monitoramento FR e 
FC com EMGd transcutânea é viável e repetível 
em prematuros.

Hutten, et al 2010

Respiratory Muscle Activity Related to 
Flow and Lung Volume
in Preterm Infants Compared With Term 
Infants

O objetivo deste estudo foi determinar
relação temporal entre rEMG e fluxo total, a 
variabilidade desses parâmetros, e sua relação com o 
volume pulmonar em
lactentes com CLD (doença pulmonar crônica), em 
comparação com as saudáveis durante o sono.

EMG foi medida na idade de 44 semanas pós-menstrual, em crianças 
com CLD e lactentes saudáveis da mesma idade. A função pulmonar 
e a eletromiografia transcutânea dos músculos respiratórios (rEMG) 
foram medidos em 20 crianças com história de leve a moderada CLD, 
comparado com 39 crianças saudáveis do grupo controle durante o 
sono tranquilo. Os lactentes foram estudados durante o sono 
tranquilo em decúbito dorsal,
posição com a cabeça na linha média e com uma máscara colocada 
sobre a boca e o nariz.
A atividade elétrica do diafragma e intercostal foram medidos por via 
transcutea.

Houve diferenças significativas entre os dois 
grupos que foram
encontrado para o Ti, tPTEF / TE, TI, rEMG e
o tempo de ciclo do rEMG (Ttot, rEMG). Todos os 
outros parâmetros de fluxo
e FRC não foram diferentes entre os grupos.
O CV média dos músculos intercostais e do 
diafragma das crianças com CLD foram de 11,2 e 
22,6%, respectivamente. O CV de atividade 
diafragma era significativamente
inferior (p 0,03) em comparação com crianças 
saudáveis.

A avaliação da atividade elétrica transcutanea 
dos músculos respiratórios é favorável em
lactentes com CLD, pois não é invasivo. A 
atividade elétrica dos músculos respiratórios
têm sido criticadas, principalmente por causar 
contaminação por outros músculos.

Hutten, et al 2008
Relative impact of respiratory muscle 
activity on tidal flow and end expiratory 
volume in healthy neonates

Determinar a viabilidade e a replicabilidade da 
eletromiografia dos músculos respiratórios (rEMG) 
em recém - nascidos.

sujeitos: 20 recém-nascidos saudáveis,dormindo espontaneamente.                                                                                                                                                                                                                                       
Avaliação da atividade de EMG dos músculos intercostal e 
diafragma. Comparando simultaeamente rEMG e teste de função 
pulmonar por meio de fluxo.

Encontramos boa viabilidade, a replicabilidade e a 
correlação dos índices de sincronismo entre 
atividade rEMG e fluxo. A amplitude de rEMG 
dependia significativamente a carga resistiva da 
máscara facial. Diafragma e músculos intercostais 
atividade começaram antes do início do fluxo e 
manteve-se ativo durante o ciclo expiratório. De 
acordo com a variação de fluxo mostrada no teste 
de função pulmonar,  atividade muscular 
diafragmática e intercostal, por meio da rEMG,  
relativamente também alterava dinamicamente.

 Usando rEMG e teste de função pulmonar, foi 
verificado a  boa viabilidade e replicalidade da 
avaliação rEMG dos músculos intercostais e 
diafragma, fornecendo as primeiras medidas 
quantitativas da relação temporal entre a 
atividade muscular e fluxo recém-nascidos 
saudáveis, dormindo espontaneamente. A 
Função mecânica pulmonar é regulada 
dinamicamente e adapta a cada respiração. 
Então, um método não-invasivo como rEMG, 
avaliada sozinha ou em combinação com a 
função pulmonar podem fornecer uma imagem 
mais completa da mecânica pulmonar em estudos 
futuros. Os dados que descrevem o momento do 
EMG e fluxo podem ser importantes para futuros 
estudos de  rEMG em pacientes em ventilação 
mecânica.
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artigos realizam sincronicamente a analisa da EMG com 
teste de função pulmonar. E um deles avalia a EMG em 
conjunto com a impedância torácica. Em todos os três 
artigos selecionados, mostrou que a eletromiografia de 
superfície é viável e replicável em prematuros sob 
ventilação mecânica, porém muito criticada pela 
possibilidade de contaminação da atividade mioelétrica 
por outros músculos. 

O monitoramento da frequência respiratória 
(FR) e frequência cardíaca (FC) com EMG é viável e 
replicável em prematuros.8 

A combinação de testes de função pulmonar e 
eletromiografia dos músculos respiratórios (rEMG) em 
lactentes saudáveis, sugerindo que a interação dos 
músculos respiratórios e mecânica pulmonar são 
ativamente controlados pela respiração. E a medição 
simultânea dos testes de função pulmonar e parâmetros 
da rEMG potencializam a análise da mecânica 
respiratória na doença. Segundo os autores, os bebês 
com doença pulmonar crônica tentam manter um 
volume pulmonar relativamente normal, alterando os 
padrões e a dinâmica respiratória e elevando o volume 
pulmonar. Estes mecanismos podem ser detectados 
tanto por diferenças na relação de tempo entre rEMG 
como por alteração de fluxo e volume pulmonar nos 
testes de função pulmonar.9 

A rEMG combinada com os testes de função 
pulmonar apresentou boa viabilidade e replicabilidade 
na mensuração da atividade muscular dos intercostais e 
diafragma, uma vez que fornece as medidas 
quantitativas da relação temporal entre a atividade 
muscular e o deslocamento do fluxo aéreo em recém-
nascidos saudáveis dormindo espontaneamente. A 
função da mecânica pulmonar é regulada 
dinamicamente e adapta-se a cada respiração. Então, o 
rEMG, sendo um método não invasivo, medido sozinho 
ou em combinação com os testes de função pulmonar, 
pode fornecer um quadro mais abrangente da mecânica 
pulmonar.10 

É possível afirmar que a EMG é viável e 
replicável em prematuros em ventilação mecânica, 
porém com critica pela possibilidade de contaminação 
da atividade mioelétrica por outros músculos. 
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Gonçalves de Castro, Gisélia 145
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Silva, Andrei 187
Silva, Daniela De Cássia 35
Silva, Fabricio H. 102
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