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1  Introdução 

 

A construção da mesa de força e os respectivos testes foram realizados como 

foram propostos no cronograma e seguiram uma metodologia técnica, cujos passos 

de ; projeto, montagem, testes e condicionamento foram executados sem contra 

tempo. Todo material foi adquirido conforme especificado e dentro do prazo 

esperado, com pequenos acertos de cronograma.  

O software de comunicação entre os sensores e o sistema de aquisição foi 

concluído concomitantemente com o software de apresentação e visualização do 

comportamento postural. Ambos transcorreram de forma adequada e não 

comprometeram o cronograma. 

O sistema (mesa e software) é capaz de armazenar dados em arquivo, bem 

como, realizar uma apresentação em um monitor de vídeo, do equilíbrio corporal 

durante a postura ereta. Sabe-se que tal postura é considerada uma tarefa complexa 

do ponto de vista do controle motor, além de se tratar de uma das mais importantes 

habilidades motoras para seres humanos executarem atividades cotidianas. As 

características da postura ereta têm sido foco de investigação há mais de um século 

(HELLEBRANDT; NELSON; LARSEN, 1943;  HELLEBRANDT et al., 1938;  

JOSEPH; WILLIAMS, 1957;  LONGET, 1861;  REYNOLDS; LOVETT, 1909;  

VIERORDT, 1877), despertando o interesse de profissionais de distintas áreas do 

conhecimento (fisioterapia, medicina, engenharia, física, educação física) (FREITAS; 

DUARTE, 2012;  HORAK; MACPHERSON, 1996;  KLEIN et al., 2010;  

MEZZARANE; KOHN, 2007;  NEJC et al., 2010;  PRADO; STOFFREGEN; DUARTE, 

2007;  STOFFREGEN et al., 2000;  VUILLERME et al., 2006).  
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O sistema correspondeu às exigências preconizadas na literatura e foi capaz 

de desempenhar três funções básicas: 

1 -  suportar o corpo contra a ação gravitacional e outras forças externas; 

2 -  apresentar o centro de massa (CM) dentro da base de suporte. Isso foi   

      possível, pois o software de apresentação tem a capacidade de indicar na  

      tela do vídeo a trajetória descrita pelo deslocamento do corpo; 

3 - Indicar a oscilação postural por meio de uma densa região de pontos  

      traçados e acumulados no vídeo. (ALEXANDER, 1994; GHEZ, 1991). 

A visualização do equilíbrio, na tela do vídeo, é apresentada pela visualização 

de um ponto referenciado a um sistema de coordenadas cartesiano. Sabe-se que 

um corpo é considerado mecanicamente em equilíbrio quando a somatória de todas 

as forças e momentos que agem sobre ele é igual à zero em relação a um 

referencial inercial. No entanto, quando estamos em pé, nosso corpo nunca está em 

equilíbrio e uma pequena oscilação postural pode ser observada. Pode-se dizer 

então que o corpo está em uma situação de desequilíbrio. É a partir dessa oscilação 

corporal que se avalia e quantifica o equilíbrio postural em diferentes situações 

(FREITAS; DUARTE, 2012;  HORAK; MACPHERSON, 1996;  KLEIN et al., 2010;  

MEZZARANE; KOHN, 2007;  NEJC et al., 2010;  PRADO; STOFFREGEN; DUARTE, 

2007;  STOFFREGEN et al., 2000;  VUILLERME et al., 2006).  

De acordo com a literatura, Duarte e Freitas (2010), descrevem um dispositivo 

no qual está baseado o presente trabalho. Ele consiste em uma placa posicionada 

sobre quatro sensores de força (tipo célula de carga), dispostos para registrar as 

cargas impostas. O equipamento (sistema), que foi construído, utiliza uma 

metodologia matemática para calcular momentos ou torque (M) nas três direções 

(ântero-posterior, x; médio-lateral, y e vertical, z). Tal equipamento difere A fotografia 
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2 mostra o sistema, composto de um computador de uso geral e a 

plataforma.conceitualmente de uma balança eletrônica comum, pelo fato de utilizar 

quatro sensores de força.  

A medida mais comumente utilizada para avaliar o equilíbrio postural obtida 

por esse equipamento é o centro de pressão (CP), que representa o ponto de 

aplicação da resultante das forças verticais agindo sobre a superfície de suporte. O 

dado do CP refere-se a uma medida de posição definida por duas coordenadas na 

superfície da plataforma de força, nas direções ântero-posterior (ap) e médio-lateral 

(ml), de acordo com a orientação do indivíduo (DUARTE, FREITAS, 2010). 

OBJETIVO 
 

O presente visou a confecção de uma plataforma de força, para 

avaliação do equilíbrio, com material de baixo custo e disponíveis no mercado 

nacional.  

Como objetivo específico pode-se avaliar o desenvolvimento do 

equipamento, além de realizarem-se testes para verificação do funcionamento 

adequado da plataforma, por meio da avaliação do equilíbrio postural de 

jovens. 

Justificativa 
 

Tratando-se de um equipamento importante, não só para avaliações como 

para pesquisa, a plataforma de força, nos moldes em que foi construída, pelo 

presente trabalho, apresenta-se como uma alternativa singela mas eficaz em várioas 

propostas. Observemos que as plataformas de força comerciais são instrumentos 

caros, com custo FOB (free on board) de valor aproximado em U$ 20000,00, além 

da necessidade de software específico para aquisição e processamento do sinal, 

sem mencionar a dificuldade de assistência técnica, que em muitas situações, não 
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são adequadas. Esses fatores resultam em custo final alto e fora de espectativas 

para aquisição de tal equipamento.  

Diante disso, alguns grupos de pesquisa buscaram soluções alternativas e 

criativas, de baixo custo, para viabilizar a avaliação do equilíbrio em jovens, idosos 

ou pacientes neurológicos (ITO et al., 2014; KOSLUCHER et al., 2012; PUA; 

CLARK; ONG, 2015; ROMANO et al., 2013). Dentre eles destaca-se um grupo de 

estudos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, composto por docentes e alunos 

dos cursos de Fisioterapia, Engenharia Mecânica e Distúrbios do Desenvolvimento, 

que se utilizou da tecnologia do Nintendo Wii-Fit Balance Board (WBB) como 

instrumento de avaliação do equilíbrio (ROMANO et al., 2013). 

No entanto, apesar do Wii Balance Board ser um instrumento comercial de 

domínio público, baixo custo, inicialmente utilizado para entretenimento, ele foi 

validado e passou a ser utilizado para a avaliação do equilíbrio tanto na área clínica, 

como científica (CLARK et al, 2010; SHIH et al., 2010).  

 Avaliar o equilíbrio de seres humanos é de interesse da comunidade 

científica e profissionais da saúde por se tratar de uma habilidade fundamental para 

execução de atividades do dia a dia. Particularmente, a população idosa apresenta 

alta incidência de quedas e, portanto, avaliar e monitorar o equilíbrio desses 

indivíduos poderá alerta-los sobre a possibilidade de risco em sofrer esse tipo de 

acidente. Prevenir quedas poderá minimizar os gastos do sistema de saúde com 

internações e assistência médica de idosos. 

No entanto, a pouca exatidão na quantificação do equilíbrio com o uso do 

WBB e, principalmente, os custos de uma plataforma de força importada inviabilizam 

a análise do equilíbrio postural em clínicas, consultórios e centros de reabilitação, o 

que torna essa avaliação restrita apenas a grandes centros médicos particulares ou 
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universidades, e, portanto a população em geral não tem acesso a esse tipo de 

avaliação.  

Devido ao apelo econômico e social, este projeto de pesquisa propõe o 

desenvolvimento técnico-científico de um modelo de plataforma de força de baixo 

custo, devidamente condicionada em termos de testes de validação, que envolverá a 

integração entre docentes e discentes de diferentes cursos da UPM, como 

fisioterapia, engenharia, computação. O projeto será executado visando a obtenção 

e utilização de materiais de uso corrente e de fácil aquisição no mercado nacional. 

O presente estudo trará novas possibilidades de desenvolvimento de uma 

palataforma que, futuramente, poderá ser adquirida por pequenos centros de 

pesquisa e reabilitação para auxiliar na avaliação e elaboração de programas de 

reabilitação para o público em geral. 

Entende-se como plataforma de baixo custo, um equipamento construído com 

tecnologia própria sob a plataforma Windows®
, escrito em linguagem C++ e materiais 

de uso geral, tais como; células de carga utilizadas em balanças comerciais e que 

servem como reposição em oficinas de conserto, microcontrolador arduíno de uso 

disseminado em escolas para a produção de sistemas automáticos. Além disso, 

estabeleceu-se parceria com a Faculdade de Computação e Informática para a 

confecção do software.  
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2 Metodologia 
 

2.1 Confecção da plataforma de força 
 

As oscilações corporais foram investigadas em função da variação na posição 

do centro de massa (CM) do corpo de um indivíduo, alunos voluntários. Tais 

oscilações puderam ser avaliadas, indiretamente, utilizando-se a plataforma de força 

e quantificadas por meio do deslocamento do centro de pressão (CP).  

A plataforma foi construída para suportar uma carga estática de 100,0 kg. 

Para tanto utilizou-se uma estrutura de aço feita de cantoneiras de 1 in (medida do 

sistema imperial le-sê uma polegada e equivale a 25,4 mm no sistema internacional) 

soldadas com eletrodo revestido (solda elétrica) com dimensões externas de 0,4m x 

0,4 m. Nessa estrutura, foram fixados quatro células de carga, uma em cada canto e 

o microcontrolador. Uma placa de madeira foi colocada sobre as células de carga  e 

o conjunto, chamado de plataforma de ou mesa de força, formou um conjunto 

compacto. A comunicação e alimentação do microcontrolador da plataforma foi 

realizada por meio de um cabo USB (Universal Serial Bus) ligado a um computador 

com software de análise e visualização. O equipamento foi desenvolvido para 

avaliação do equilíbrio postural e formado por um sistema constituído por uma 

plataforma, um conjunto de células de carga, hardware capaz de realizar aquisição 

de dados e um software especialmente desenvolvido para essa finalidade, além de 

um computador de uso comum para aquisição e processamento do sinal. 

A fotografia 1 mostra a estrutura mecânica, as células de carga e o circuito 

eletrônico da plataforma. 
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Fotografia 1. Vista interna da plataforma de força e seus componentes. Fonte: 
acervo dos autores 

 

 

 
 

Fotografia 2. Conjunto plataforma e computador. Fonte : acervo dos autores 

 

 

2.2. Coleta de dados preliminares para testes do equipamento 

A fim de verificar se estavam sendo coletados corretamente os dados da 

plataforma para o equilíbrio, foram selecionados 15 sujeitos de cada sexo, 

voluntários. saudáveis, convidados em classe universitária, sem alterações e 

intercorrências ortopédicas ou neurológicas. 

Cada sujeito permaneceu respectivamente de olhos abertos e de olhos 

fechados, por três intervalos de 60 segundos na plataforma, sendo em cada 

intervalo medidas as variáveis (RMS AP), (RMS ML), (V AP), (V ML) e (ÁREA).  
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Optou-se por se utilizar na análise a mediana das três medidas realizadas em 

cada condição para cada sujeito, uma vez que esta medida de tendência central é 

menos sensível a valores extremos. 

Os dados foram ilustrados por gráficos de Boxplot. Este modelo de gráfico é 

constituído de uma caixa limitada verticalmente, respectivamente pelo 1º e 3º quartil, 

sendo cortada em seu interior pela mediana dos dados. Segmentos de reta são 

colocados da caixa até os valores máximo e mínimo que não sejam observações 

discrepantes. Quando ocorrem observações discrepantes, estas são sinalizadas 

com um asterisco. O gráfico de Boxplot, além de apresentar medidas de posição, 

fornece também informações sobre a variabilidade e a simetria dos dados (BUSSAB; 

MORETTIN, 2014).  

Foram construídos os gráficos de Boxplot, por sexo, para cada variável e 

condição dos olhos (abertos ou fechados). A seguir foram calculadas as estatísticas 

descritivas: média, erro padrão da média, variância, coeficiente de variação, mínimo, 

1º quartil, mediana, 3º quartil e máximo, para os dados dos 30 sujeitos de pesquisa e 

para os dados dos 15 sujeitos de pesquisa de cada sexo. 

Para testar a igualdade das médias de cada variável em estudo para ambos os 

sexos foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney assumindo-se um nível 

de significância igual a 5%.  

Foram apresentados os gráficos de cada distribuição de variável estudada 

juntamente com suas estatísticas descritivas e cálculos de intervalos com 95% de 

confiança. 
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3 DADOS EXPERIMENTAIS NA FASE DE ADEQUAÇÃO  

3.1 Desenvolvimento da mesa de força e software 

 

 

A plataforma foi construída, tendo como elemento sensor, células de carga 

construídas com transdutores de deformação do tipo strain gages, cuja sensibilidade 

para indicar valores de deformação é da ordem de 10-6 m. As células de carga, 

disponíveis no mercado, com escala de sensibilidade de 0,0 kg até 100,0 kg cada 

uma, colocadas em cada canto da estrutura propiciando uma carga central, em 

condição estática de 400,0 kg. 

O arranjo proposto foi capaz de ler e avaliar as três componentes da carga 

aplicada, representada por uma força F, e suas componentes Fx, Fy e Fz. Os índices, 

x, y e z representam as direções coordenadas do plano cartesiano e representam as 

vistas, antero-posterior, medio-lateral e vertical, respectivamente. Matematicamente, 

com os valores de força distribuídos na superfície da plataforma, será possível 

determinar os três componentes do momento da força (M - torque), Mx, My e Mz. 

A partir da determinação das forças e momentos produzidos pelo indivíduo ao 

permanecer sobre a plataforma de força, foi possível determinar a localização do 

centro de pressão nas direções ântero-posterior (AP, CPx) e médio-lateral (ML, 

CPy), obtidos a partir  das equações 1 e 2, respectivamente: 

  

𝐶𝑃𝑥 =
𝑀𝑦

𝐹𝑧
              (1) 

𝐶𝑃𝑦 =
𝑀𝑦

𝐹𝑧
               (2) 
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O sistema de aquisição de dados foi construído nos laboratórios da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e utilizou o microcontrolador Arduino Mega em conjunto 

com módulos para células de carga. 

A comunicação entre o microcontrolador e o computador foi realizada via 

universal serial bus (USB). Um software residente, desenvolvido na linguagem C++, 

realizou a interpretação dos sinais do microcontrolador traduzindo-os em valores 

numéricos e armazenando-os de forma adequada e tratado via software específico 

que acompanha o pacote Office da Microsoft®. O emprego desse tipo de 

programação foi adotado para deixar o software de aquisição menos sofisticado e 

acessível. O desenho 1 representa a disposição física dos componentes que 

compuseram a plataforma de força. 

As células foram fixadas por meio de separadores, com a função de facilitar a 

montagem do conjunto e de afastar as células da estrutura.  

 

Desenho 1 – Representação esquemática do sistema de aquisição de dados 
da plataforma de força 
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A frequência de amostragem do sinal foi fixada em 20,0 Hz, valor que pode 

ser alcançado com o hardware e o software propostos. A estabilidade, repetitividade 

e calibração ainda são alvo de testes. Em um próximo trabalho será realizada a 

validação  desses dados bem como outros parâmetros, por exemplo, temperatura. 

Essa investigação  será adaptada de acordo como visto em Scoppa et. al (2012). 

O Microcontrolador Arduíno tem como processador o circuito integrado 

Atmega 328, e como tal, o conversor A/D ( A/D  analógico – digital) do 

ATmega328 possui internamente um conversor A/D de aproximação sucessivas de 

10 bits de resolução com precisão de ± 2 LSB (low significant bit). Possui ainda, 8 

canais de entradas multiplexadas. O microcontrolador trabalha com frequência de 

clock de 12,0 MHz, podendo chegar a 187,0 kHz de clock, que permite uma taxa de 

amostragem de 187 kHz/13 = 14384 amostras por segundo (Uma conversão normal 

necessita de 13 pulsos de clock no conversor A/D). Por exemplo, uma tensão de 5,0 

V na entrada do microcontrolador, na resolução proposta, cria intervalos de 0,005 V. 

Os sinais de tensão vindos da plataforma serão entregues ao microcontrolador e, 

este por sua vez, realizou o condicionamento e uma ponderação, com o intuito de 

normaliza-los.  

O esquema 1 mostra o circuito elétrico do módulo condicionador (conversor), 

que foi utilizado para cada uma das células de carga. Sua função foi alimentar e 

transformar o sinal analógico, vindo da célula de carga e entregar ao 

microcontrolador que, por sua vez, colocou os sinais em formato RS232 para serem 

enviados ao computador. 

O módulo Conversor HX711 teve a finalidade de fazer a conversão das 

alterações de valor da resistência dos sensores da mesa em dados digitais, por meio 

do circuito ADC de 24-bit. Como os sensores não oferecem dados com grande 
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precisão foi necessário o módulo que funciona como um amplificador de sinal para 

oferecer dados mais exatos. Para comunicação com o computador o Módulo 

Conversor Amplificador HX711 se comunica através do padrão de comunicação 

TTL-232 (RS232). 

Esquema 1. Circuito elétrico do módulo conversor HX711 utilizado para 
condicionamento dos sinais analógicos. 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

Tensão de operação: 5,0 VDC (recomendada), corrente de operação <10,0 

mA, diferencial de tensão de entrada: ± 40,0 mV (tensão de entrada diferencial em 

larga escala é ± 40mV), precisão dos dados: 24 bits, freqüência de atualização 80,0 

Hz e dimensões: 38,0 x 21,0 x 2,0 mm. 

O esquema 2 indica uma ligação individual entre as partes eletrônicas da 

plataforma de força. 

3.2 Resultados numéricos na fase de avaliação piloto  

 

Esta etapa envolveu foi realizada no Laboratório de Cinesiologia do Curso de 

Fisioterapia da Universidade Presbiteriana Mackenzie com indivíduos jovens. Os 

experimentos realizados não foram invasivos e apresentaram mínimo risco à saúde 
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dos sujeitos. Os dados forma coletados com 30 estudantes conforme descrito na 

metodologia. 

Esquema 2. Diagrama em bloco indicando as ligações elétricas entre os módulos 
eletrônicos da plataforma de força 

 

 

. 
  

Durante as tarefas foram registradas as forças de reação do solo produzidas 

pelo sujeito enquanto eles permanecerem sobre a plataforma de força. Conforme 

descrito anteriormente, a principal grandeza física obtida a partir desse equipamento 

foi o centro de pressão (CP). Os registros de forças e momentos serão adquiridos 

com uma frequência de amostragem de 20,0 Hz. Em seguida os dados foram 

analisados por programas escritos em ambiente de programação C++.  

Os sujeitos permaneceram em pé sobre a plataforma de força durante a 

postura ereta, com os pés afastados a uma distância de aproximadamente sua 

própria largura entre os ombros. O posicionamento dos pés do sujeito sobre a 

plataforma de força foi marcado por meio da divisão da mesma em duas partes 

iguais, sendo em seguida solicitado ao participante que posicionasse os pés 

paralelamente, um em cada metade da base de apoio e retornasse à posição de 
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conforto em caso de desequilíbrio, movimento entre as tentativas ou após o período 

de descanso. As tarefas consistiram de duas condições: uma com olhos abertos 

(OA) e outra com olhos fechados (OF). Na condição olhos abertos (OA) os sujeitos 

foram instruídos a olhar para um alvo localizado a 2,0 m a metros de distância do 

próprio participante. Na condição OF os sujeitos permaneceram com os olhos 

fechados enquanto durou a tarefa. A duração de cada tentativa foi de 60,0 segundos 

em apoio bipodal. Foram realizadas três tentativas para cada condição. 

A partir dos dados brutos da plataforma de força, todas as análises foram 

conduzidas por rotinas próprias escritas em ambiente de programação Matlab 

(Matlab 13.0, Mathworks). Os primeiros e últimos 5 segundos dos dados do CP 

serão descartados após o processo de filtragem do sinal para todas as tarefas. Os 

dados foram filtrados com um filtro de quarta ordem, do tipo passa-baixa 

Butterworth, com uma freqüência de corte de 10,0 Hz. O valor médio e a tendência 

do sinal do CP em cada direção serão removidos dos dados.  

A análise global realizada nos dados do CP será empregada para determinar 

a raiz quadrática média (RMS), velocidade média e frequência mediana do 

deslocamento do CP nas direções ântero-posterior (AP) e médio-lateral (ML), além 

da área. A velocidade do CP foi calculada dividindo o deslocamento total do CP pelo 

período. As frequências do sinal do CP foram  estimadas calculando-se a densidade 

espectral de potência pelo periodograma de Welch (função PSD no Matlab), com 

janelamento Hamming de comprimento 30,0 s, sobreposição de 15,0 s e remoção de 

tendência linear em cada janela (função detrend do Matlab). Para melhor 

visualização das curvas de densidade espectral de potência, as curvas de cada 

sujeito foram normalizadas pela potência total do espectro (a área sob a curva de 

densidade espectral de potência). 
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Após a testagem inicial da plataforma de força, os estudos terão continuidade 

com a ampliação da equipe de pesquisadores e discentes para a um novo projeto 

visando a validação do equipamento desenvolvido.  

 

3.3 Desenvolvimento e pré - comissionamento do software 

O software foi desenvolvido sob regência das boas práticas de engenharia de 

software. Para isso, as etapas de desenvolvimento foram implementadas conforme 

descrito a seguir: 

a) Levantamento de requisitos: feito por meio de entrevistas e brainstorms 

entre os membros da equipe com domínio das funcionalidades desejadas 

para o produto final. Entregáveis desta etapa: lista de requisitos funcionais e 

não funcionais do aplicativo. 

b) Modelagem do aplicativo: elaboração de modelos computacionais, a partir 

dos requisitos levantados. Entregáveis desta etapa: Diagramas e 

especificações para o desenvolvimento do aplicativo, especificações de testes 

e detalhamento das conexões necessárias entre os dispositivos. 

c) Desenvolvimento das funcionalidades: desenvolvimento dos artefatos de 

software. Entregáveis desta etapa: Códigos de programação e testes 

unitários. 

d) Testes: execução dos testes integrados (com todos os itens da plataforma) e 

calibração dos itens. Entregáveis desta etapa. Relatório de conformidades. 

e) Homolagação: validação dos requisitos iniciais, coleta de dados reais para 

validação do produto. Entregáveis desta etapa: Este relatório. 
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As avaliações realizadas na plataforma foram realizadas por meio de um 

software específico desenvolvido segundo as seguintes premissas (requisitos 

iniciais): 

(A) Possuir portabilidade em sistemas domésticos; 

(B) Possuir capacidade de gerar e armazenar arquivos com extensão texto; 

(C) Possuir interface homem máquina intuitivo e menu auto explicativo; 

(D) Possuir gráfico para visualização, em tempo real, da avaliação postural; 

(E) Possuir configuração eletrônica com elementos (dispositivos) disponíveis no 

mercado nacional. 

Sobre as premissas, podemos relatar os seguintes aspectos identificados na versão 

final da plataforma: 

(A) O  sistema é portátil, e pode ser acoplado a computadores desktop ou laptop, via 

cabo USB.  

(B) O aplicativo tem a capacidade de gerar saídas com alta frequência de aquisição 

(limitada ao modelo do microcontrolador), nos formatos tabular ou gráfico, com 

possibilidade de gravação em arquivos padrão Windows (Gabriel – especificar).  

 (C) A camada de interface com o usuário (front-end, ou camada view), foi 

desenvolvida com características similares à navegação Web, ou seja, com 

interação intuitiva e de fácil manipulação pelo usuário. 

(D) O sistemas é capaz de produzir o relatório estatocinesiograma, contendo 

deslocamento do centro de pressão do indivíduo (COP), medição do deslocamento 

total do COP (DOT), desvios padrão ântero-posterior (AP) e lateral (ML), valor eficaz 

Root Mean Square (RMS) AP e ML, frequência de aquisição de dados, velocidade 

média do deslocamento do POC em AP e ML, velocidade de deslocamento total do 

COP, amplitude de deslocamento em AP e ML e a área marcada pelo deslocamento 
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do COP. Estes dados são coletados em tempo real, plotados na interface do 

aplicativo e armazenados em arquivo para posterior emissão de relatórios.  

(E) a comunicação estável entre plataforma e computador (microcontrolador arduíno  

e computador PC) a comunicação via USB se mostrou a melhor opção. Nesta linha, 

foi desenvolvido um protocolo de comunicação simples, capaz de estabelecer 

comunicação direta entre os dispositivos, sem gerar dependência direta entre o 

hardware utilizado na plataforma e o software residente no PC de operação. 

 

 3.4 Arquitetura do aplicativo 

O aplicativo foi estruturado tecnicamente utilizando o modelo de isolamento 

de camadas, conhecido como MVC (Model, View, Control), segmentado em visões 

independentes, cada qual com seu controlador, de modo a obter ganhos na 

apresentação para o usuário final, sem comprometer desempenho do produto final.  

A interface completa e o controle gráfico (camada View) foram implementados 

com base em Hypertext Markup Language (HTML5), que  é uma linguagem para 

estruturação e apresentação de conteúdo para a World Wide Web (WWW),  

atualmente na 5ª  versão. Isso permitiu a implementação de funcionalidades mais 

efetivas para interação com o aplicativo, além da flexibilidade de instalação, 

independente de sistema operacional.  

De modo complementar, o Cascading Style Sheets (CSS) foi utilizado para 

definir estilos como layout de documentos do formato HTML, controlando fontes, 

cores, margens, linhas, alturas, larguras, imagens de fundo, posicionamentos e 

outros recursos. 

Para a implementação das funcionalidades (camadas Model e Control), 

optou-se por utilizar o Java script, uma  linguagem de programação interpretada, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
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para que scripts pudessam ser executados do lado do cliente (neste caso, no PC), 

com controle sobre o navegador para realizar uma comunicação assíncrona, 

alterando o conteúdo do documento. 

A aquisição de dados pela porta serial foi delegada a uma biblioteca de 

acesso escrita para o Chromium, e os cálculos e tratamento de dados foram 

delegados a um módulo especialmente desenhado para a tarefa. 

A comunicação serial entre a plataforma e o software, utilizou o Chromium, 

projeto open-source utilizado para construir o Google Chrome que permite  expor 

uma Application Programming Interface (API) que pode ser definido como um 

conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das 

suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem envolver-se em detalhes da 

implementação do software, mas apenas usar seus serviços API de acesso e 

controle serial, e junto com o interpretador de Java script V8 do Chromium a 

interface pode ser realizada.  

De modo complementar, também utilizou-se, o framework NW.js (previamente 

node-webkit). Este conjunto empacota Nodejs e Chromium em uma plataforma que 

possibilita a confecção de aplicações para desktop multiplataforma baseadas em 

WEB. 

Sendo assim, o aplicativo herdou características de uma aplicação Web, com 

independência de sistema operacional (multiplataforma). Sua dinâmica de 

navegação se dá por meio de páginas ou telas, cada uma responsável por uma 

função. O Diagrama 1 apresenta o fluxo de dados. 

O módulo COP está instalado no controlador Arduíno e é responsável por 

manter o canal de comunicação aberto com o aplicativo no PC, para transferir os 

dados coletados dos sensores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_script
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sub-rotina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Implementa%C3%A7%C3%A3o_de_software
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Diagrama 1. Visualização pictórica do fluxo de dados, a organização e a navegação  
do software. 

 

 

 

O módulo Diagnóstico é responsável por verificar se os dispositivos 

envolvidos (plataforma, controladora Arduíno e Aplicativo no PC) estão corretamente 

conectados e prontos para o início de uma coleta. 

O módulo Menu de Medição, é responsável por interagir como o usuário, 

apresentando as opções do menu do sistema e delegando as opções para 

funcionamento. 

 

3.5 Especificações complementares - Comunicação Serial 

A biblioteca Chromium expõe as portas seriais, que é operada através de 

eventos e event listeners, semelhante ao usado para integração de controles 

externos em aplicações com funções dedicadas aos mesmos. 
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Existem dois métodos de recepção dos dados da plataforma; em tempo real ou em 

conjunto.  

a) A aquisição em tempo real é usada para a visualização do deslocamento do 

COP e como ferramenta para diagnóstico da própria plataforma. Aquisição em 

tempo real não garante alta fidelidade dos dados coletados e é, portanto, 

usada em casos de uso que não requerem este grau de precisão. 

b) Aquisição de dados em conjunto consiste em coletar e gravar os dados 

recebidos em um determinado intervalo sem processar, somente gravar. 

Desta forma é possível garantir que não há perda nem redução da frequência 

de aquisição de dados durante a medição. O mesmo é usado na coleta de 

dados para gerar o relatório completo. 

 

3.6 Relatório e cálculos usados 

Para gerar o relatório, uma vez com o conjunto de dados em memória, o 

software emprega uma série de métodos para extrair os dados necessários. 

A plataforma física possui quatro células de carga, são elas TR, TL, BR e BL (Top 

Right/Left, Bottom Right/Left). 

A partir destes sensores, o software constrói quatro séries temporais, uma 

para cada sensor. Estas séries são usadas para cálculos e para o desenho do 

estatocinesiograma  (DUARTE e FREITAS, 2010). 

As fotografias de 3  a 8, são as telas que o operador do sistema dispõe para 

realizar as avaliações. A conexão de dados e alimentação da mesa se dá por meio 

do cabo USB. A  partir de então o processo é auto explicativo como já é de costume 

nos sistemas atuais. 
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Fotografia 3. Tela inicial de apresentação e ajuda ao usuário 
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Fotografia 4. Tela inicial para escolha e início dos testes  
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Fotigrafia 5. Tela de apresentação do software. O usuário testa a conexão e inicia visualização do teste. 
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Fotografia 6. Tela inicial para escolha dos parâmetros de medida. 
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Fotografia 7. O usuário tem acesso aos dados do ensaio por meio dos parâmetros coletados e calculados. Observar o 
comportamento do centro de massa. 
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Fotografia 8. O usuário tem acesso à região de oscilação do elemento de ensaio. Visualização do Centro de pressão em tempo 

real. 
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3.7 Resultados numéricos e análise estatística da fase piloto 

 

A funcionabilidade da plataforma foi realizada por meio de testes reais com 30 

sujeitos de cada sexo. A avaliação ocorreu nas dependências do laboratório de 

Fisioterapia do campus Higienópolis. Todos os avaliados assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A duração de cada avalição foi de 

aproximadamente 15 minutos. Os resultados capturados por intermédio do software 

desenvolvido foram registrados em planilhas com valores correspondentes às 

variáveis: a) RMS AP OA; b) RMS ML OA; c) RMS AP OF; d) RMS ML OF; e) Vel AP 

AO; f) Vel ML OA; g) Vel AP OF; h) Vel ML OF; i) Área OA; j) Área OF. Optou-se em 

se utilizar, na análise, a mediana das três medidas realizadas, em cada condição e 

cada sujeito. Tendo em vista, que esta medida de tendência central é menos 

sensível a valores extremos. 

A representação dos dados foi realizada por meio do gráfico Boxplot. Ele é 

constituído de uma caixa limitada verticalmente, pelo 1º e 3º quartil respectivamente. 

Ainda é cortada em seu interior pela mediana dos dados. Segmentos de reta são 

colocados da caixa até os valores máximo e mínimo que não sejam observações 

discrepantes. Caso venham ocorrer, elas sinalizadas com um asterisco. O gráfico 

Boxplot, além de apresentar medidas de posição, fornece também informações 

sobre a variabilidade e a simetria dos dados (BUSSAB; MORETTIN, 2014).  

Foram construídos os gráficos Boxplot, por sexo, para cada variável e 

condição dos olhos (abertos ou fechados). Complementando o procedimento, foram 

calculadas as estatísticas descritivas: média, erro padrão da média, variância, 

coeficiente de variação, mínimo, 1º quartil, mediana, 3º quartil e máximo, para os 

dados dos 30 sujeitos de pesquisa e para os dados dos 15 sujeitos de pesquisa de 

cada sexo.  
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Para testar a igualdade das médias de cada variável em estudo para ambos 

os sexos foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, esse teste é 

baseado nos postos dos valores obtidos combinando-se as duas amostras. Isso é 

feito ordenando-se esses valores, do menor para o maior, independentemente do 

fato de qual população cada valor provém. Assumiu-se um nível de significância 

igual a 5%.  Os gráficos de 1 a 10, foram apresentados para cada distribuição da 

variável estudada, juntamente com suas estatísticas descritivas e cálculos de 

intervalos com 95% de confiança. Os gráficos Boxplot foram construídos, por sexo, 

para cada variável e pelo aspecto (condição dos olhos, se abertos ou fechados).  

 

Gráfico 1 – Gráfico de Boxplot para a variável RMS AP OA 
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Gráfico 2 – Gráfico de Boxplot para a variável RMS ML AO

 

 
Gráfico 3 – Gráfico de Boxplot para a variável Boxplot de V AP OA 

  

 
 
 
 

Gráfico 4 – Gráfico de Boxplot para a variável Boxplot de V ML AO 
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Gráfico 5 – Gráfico de Boxplot para a variável ÁREA AO 

 

 
 
 

Gráfico 6 – Gráfico de Boxplot para a variável RMS AP OF 
 

 
 

Gráfico 7 – Gráfico de Boxplot para a variável RMS ML OF 
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Gráfico 8 – Gráfico de Boxplot para a variável V AP OF 

 

 
 
 

Gráfico 9 – Gráfico de Boxplot para a variável V ML OF 
 

 
 

 
 
 

Gráfico 10 – Gráfico de Boxplot para a variável ÁREA OF 
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Foi realizada uma  análise com cálculos de estatísticas descritivas para cada 

variável, para os trinta sujeitos de pesquisa e para os quinze sujeitos de pesquisa 

em cada sexo. Os resultados são apresentados respectivamente nas Tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1 – Estatísticas descritivas para os trinta sujeitos de pesquisa 

 
 

 
Tabela 2 – Estatísticas descritivas para os quinze sujeitos de pesquisa de cada sexo 
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Variável Média EP média Variância Coef. Var. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

RMS AP OA 3,7664 0,3243 3,1555 47,1636 0,6122 2,6656 4,1116 5,2757 6,0056

RMS ML OA 0,7455 0,0582 0,1016 42,7587 0,2162 0,4775 0,6311 1,0393 1,2523

V AP OA 0,6475 0,0243 0,0178 20,5941 0,4421 0,5302 0,6225 0,7477 0,9770

V ML OA 0,3785 0,0192 0,0110 27,7445 0,2587 0,3032 0,3340 0,4811 0,5863

ÁREA OA 2,9139 0,2954 2,6177 55,5239 0,7847 1,4762 2,4328 4,0329 6,3451

RMS AP OF 3,8465 0,3230 3,1295 45,9906 1,3548 2,4983 3,7148 5,6017 6,2657

RMS ML OF 0,7136 0,0581 0,1014 44,6218 0,2167 0,4467 0,7533 0,9658 1,3015

V AP OF 0,9394 0,0512 0,0787 29,8711 0,5479 0,7111 0,8541 1,1370 1,6027

V ML OF 0,4672 0,0365 0,0399 42,7697 0,2631 0,3540 0,4278 0,4636 1,0763

ÁREA OF 5,6043 0,8719 22,8038 85,2084 2,0834 2,7689 3,8567 5,7728 20,6670
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Os resultados dos testes para igualdade de média entre sexos para cada 

variável, utilizando-se um nível de significância de 5%, são apresentados na Tabela 

3.  

Somente a variável V ML OA apresentou médias diferentes para ambos os 

sexos. Este achado não pode ser caracterizado como diferença entre os sexos por 

se tratar apenas de uma variável em um equipamento em teste. Variações dessa 

natureza podem ocorrer com populações típicas ou atípicas, conforme observado no 

estudo de Romano (2016), que avaliou 160 sujeitos, sendo 80 típicos e 80 com 

síndrome de Down. Desta forma foram construídos gráficos com as análises 

descritivas para cada variável, conjuntamente nos dois sexos, com exceção da 

variável V ML OA, para a qual foram construídos um gráfico para cada gênero. Isso 

pode ser visto nos gráficos 11 a 21. 

 

 

 

 

Variável Sexo Média EP média Variância Coef. Var. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

RMS AP OA F 3,7800 0,2781 2,3210 40,3043 0,5988 2,6885 3,6825 4,6755 7,2297

M 3,7664 0,3243 3,1555 47,1636 0,6122 2,6656 4,1116 5,2757 6,0056

RMS ML OA F 0,6911 0,0538 0,0867 42,6190 0,3425 0,4806 0,6306 0,8046 1,4158

M 0,7455 0,0582 0,1016 42,7587 0,2162 0,4775 0,6311 1,0393 1,2523

V AP OA F 0,6459 0,0268 0,0215 22,7001 0,4388 0,5329 0,6246 0,7613 0,9076

M 0,6475 0,0243 0,0178 20,5941 0,4421 0,5302 0,6225 0,7477 0,9770

V ML OA F 0,4592 0,0196 0,0115 23,3679 0,3197 0,3686 0,4187 0,5394 0,6310

M 0,3785 0,0192 0,0110 27,7445 0,2587 0,3032 0,3340 0,4811 0,5863

ÁREA OA F 3,4828 0,2240 1,5052 35,2274 1,7222 2,4971 3,4618 4,1661 6,4351

M 2,9139 0,2954 2,6177 55,5239 0,7847 1,4762 2,4328 4,0329 6,3451

RMS AP OF F 3,1191 0,2858 2,4505 50,1875 0,8593 2,1048 2,8264 3,8082 7,2024

M 3,8465 0,3230 3,1295 45,9906 1,3548 2,4983 3,7148 5,6017 6,2657

RMS ML OF F 0,8104 0,0990 0,2938 66,8834 0,3016 0,3936 0,5701 1,2208 1,8991

M 0,7136 0,0581 0,1014 44,6218 0,2167 0,4467 0,7533 0,9658 1,3015

V AP OF F 0,9253 0,0511 0,0783 30,2473 0,5704 0,7458 0,8914 1,1316 1,5150

M 0,9394 0,0512 0,0787 29,8711 0,5479 0,7111 0,8541 1,1370 1,6027

V ML OF F 0,5041 0,0178 0,0095 19,3309 0,3578 0,3910 0,5006 0,5808 0,6275

M 0,4672 0,0365 0,0399 42,7697 0,2631 0,3540 0,4278 0,4636 1,0763

ÁREA OF F 3,9128 0,2926 2,5676 40,9525 1,4386 2,8002 3,7303 5,3813 6,8534

M 5,604 0,872 22,804 85,208 2,083 2,769 3,857 5,773 20,667
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Tabela 3 – Valor-p e resultado do teste de igualdade de média para os dois sexos 

 
 

 
Ressalta-se que no Gráfico 15, pelo teste de Anderson-Darlin, esse teste 

mede o quanto os dados seguem uma distribuição em particular. Para um conjunto 

de dados e distribuição especificados, quanto melhor a distribuição se ajusta aos 

dados, menor será essa estatística. Não houve aderência da distribuição da variável 

V ML AO grupo masculino à distribuição Normal (p = 0,045), porém pelo teste de 

Ryan-Joiner esta aderência se verificou (p = 0,088), tendo desta forma sentido os 

cálculos dos intervalos de confiança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável p resultado

RMS AP OA 0,619 iguais

RMS ML OA 0,534 iguais

V AP OA 0,967 iguais

V ML OA 0,023 diferentes

ÁREA OA 0,229 iguais

RMS AP OF 0,340 iguais

RMS ML OF 0,967 iguais

V AP OF 0,934 iguais

V ML OF 0,082 iguais

ÁREA OF 0,481 iguais
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Gráfico 11 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável RMS AP OA 

 
 
 
 

Gráfico 12 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável RMS ML OA 
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Gráfico 13 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável V AP OA 

 
 

 
Gráfico 14 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável V ML OA, Grupo 

feminino. 
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Gráfico 15 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável V ML OA, Grupo 
masculino 

 

 
 
 
 

Gráfico 16 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável ÁREA AO 
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Gráfico 17 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável RMS AP AF 
 

 
 
 
 

Gráfico 18 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável RMS ML OF 
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Gráfico 19 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável V AP OF 
 

 
 

 
Gráfico 20 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável V ML OF 
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Gráfico 21 – Resumo das estatísticas descritivas para a variável RMS AP A 
 

 
 

 
Os valores encontrados pelo equipamento foram comparados com alguns 

trabalhos na literatura, que coletaram informações referentes às variáveis analisadas 

com pessoas com desenvolvimento típico pelo instrumento padrão ouro, que é a 

plataforma de força (PF). 

Bieć et al. (2014) avaliaram o equilíbrio na PF com OA e OF coletando dados 

por 20 segundos. Os autores estudaram o equilíbrio de 11 adultos na PF, com média 

de 28 anos e trouxeram valores de VM (mm/s) de 8,3 para OA e de 12,1 para OF no 

eixo AP e 8,3 (OA) e 14,7 (OF) para eixo ML, enquanto que os cálculos aqui 

apresentados (em cm/s) para o grupo avaliado pela plataforma de baixo custo foram 

de 0,6475 (OA) e 0,9394 (OF) no eixo AP. No eixo ML, 0,3785 (OA) e 0,4672 (OF). 

Bieć et al. (2014) não apresentaram os cálculos de RMS em seus trabalhos. 

O estudo de Cabeza-Ruiz et al. (2011) que envolveu 27 adultos em um grupo 

controle, encontrou valores de VM (mm/s) de 6,14 (OA) e 8,86 (OF). 

Os valores de RMS (em mm) apresentados por Cabeza-Ruiz et al. (2011) são 

de 3,86 para OA e 4,72 com OF, sem distinção para AP e ML, diferentemente dos 

dados aqui apresentados, que mostram valores de RMS separadamente para os 

dois eixos, conforme o modelo de Freitas e Duarte (2010).  A Tabela 4 apresenta a 

comparação desses valores para os três estudos: Biéc et al (2014), Cabeza-Ruiz et 
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al. (2011) e os dados aqui coletados, todos eles convertidos em cm, padronizados 

em duas casas decimais. 

 

Tabela 4: Apresentação de valores obtidos em três estudos 

 VM AP 

OA 

VM AP 

OF 

VM ML 

OA 

VM ML 

OF 

RMS AP 

OA 

RMS AP 

OF 

RMS ML 

OA 

RMS 

ML OF 

Grupo estudado 0,64 0,93 0,37 0,46 3,76 3,84 0,74 0,71 

Biéc et al. (2014) 0,83 1,21 0,83 1, 47 - - - - 

Cabeza-Ruiz et 

al. (2011) 

0,61 0,88 0,38 0,47 

 

Observa-se variação dos resultados apresentados na tabela 4 nos três 

estudos. A literatura refere a dificuldade de comparação de dados obtidos em 

diferentes grupos, uma vez que há limitações apontadas por Ruhe, Fejer e Walker 

(2011) ressaltando que não há consenso nos trabalhos e existe falta de valores de 

referência para o CP em populações com ou sem alterações de postura e 

movimento. Esse mesmo fato é corroborado por Caffaro (2012). Portanto, para 

efeitos comparativos dos dados gerados pela PF de baixo custo, recomenda-se 

continuidade do estudo para validação dos dados em coletas que envolvam um 

grupo de sujeitos avaliados pelos dois instrumentos, ou seja: PF padrão ouro e PF 

de baixo custo. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Os objetivos do estudo foram cumpridos, uma vez que o equipamento foi 

confeccionado e descrito, estando apto para realizar as coletas inicias. Os dados 

puderam ser coletados com universitários saudáveis, com registro das variáveis do 

CP por software desenvolvido pelo grupo de pesquisa sugerindo, assim, que 

instrumentos dessa natureza possam ser alvo de estudos e investimentos que 

futuramente apresentem-se como alternativa para avaliação do equilíbrio em 

populações típicas ou não. 

A mesa se mostrou robusta, tanto na parte estrutural, eletrônica, software  e 

atendeu aos testes iniciais. Não ocorreram falhas e nem paralizações por ordem 

eletrônica e de software. Os testes indicaram que os dados podem ser repetitivos 

com baixa incerteza, indicando boa precisão. A exatidão se dará pelo avanço das 

pesquisas buscando validação com equipamentos de mercado e institutos de 

calibração. 

O custo da mesa, em termos acadêmicos, não sendo  alvo de uma análise 

mais refinada de produção, foi atingido perante ao valor financiado. Os materiais 

utilizados não foram analisados como portáveis em aplicações profissionais e de 

diagnóstico final, sendo motivo de outro estudo.  
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