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RESUMO 

 

 

Na avaliação cinético-funcional efetuada pelos fisioterapeutas, 

são utilizados inúmeros métodos e equipamentos de medição. 

Todavia, alguns equipamentos possuem alto valor agregado e 

características mecânicas de interpretação que geram 

discordância nos valores lidos. Esses acabam por ser utilizados 

somente em laboratórios de estudos e não na prática clínica. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um equipamento 

eletrônico que apresente quantitativamente os valores 

mensurados de força dos dedos. Os dados adquiridos serão 

enviados para um computador, onde serão processados e 

apresentados na forma de gráficos para que tenham melhor 

avaliação. O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia 

de projeto, simulação, montagem e teste dos blocos, numa 

primeira etapa individualmente e, em seguida, foi feita a 

integração dos módulos testados. A metodologia aplicada neste 

projeto mostrou-se adequada, pois possibilitou o teste e 

integração de todas as etapas de forma rápida e segura. O 

protótipo desenvolvido foi capaz de medir a força de preensão 

manual exercida pelo paciente com baixo consumo de energia e 

elevada autonomia. Foi desenvolvido um software em Delphi 

para mostrar os gráficos ao profissional, possibilitando uma 

melhor avaliação do quadro clínico. 

 

Palavras-chave: Dinamômetro. Avaliação cinético-funcional. 

Preensão manual. 

 





 

 

ABSTRACT 

 

 
During the kinetic-functional evaluation performed by 
physiotherapists numerous methods and measuring 
equipments are used. However, some devices have high cost 
and mechanical characteristics that can lead to 
misinterpretation of the measurements; these equipments are 
only used in laboratory studies and rarely in clinical practice. 
This work aims to develop an electronic device that shows 
quantitatively the measured values of finger force. The data 
acquired will be sent to a computer, where they will be 
processed and presented as graphs to a better evaluation. The 
project was developed using a design methodology that 
includes simulation, assembly and testing of the blocks, at 
first individually, and then, integrated with other modules. 
The methodology used in this project was adequate, because it 
allowed the testing and integration of all parts quickly and 
safely. The prototype was able to measure the grip strength 
exerted by the patient with low power consumption and high 
autonomy. Software was developed in Delphi to show to the 
professional the graphs, enabling a better assessment of the 
clinical evaluation. 
 
Key-words: Dynamometer. Kinetic-functional evaluation. 
Handgrip. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social 

(BRASIL, 2008), aproximadamente 150 mil pessoas/ano no 

Brasil sofreram acidentes envolvendo as mãos, valor 

equivalente a 30% do número total de acidentes de trabalho, 

logo este contingente necessitou de algum tipo de reabilitação 

ou intervenção cirúrgica. Esses procedimentos foram 

realizados por profissionais da área da saúde, entre eles, 

médicos, fisiatras, fisioterapeutas e educadores físicos. 

Este trabalho objetiva o desenvolvimento de um 

dinamômetro eletrônico direcionado para os fisioterapeutas, 

entretanto, espera-se que o produto abranja um universo 

maior de profissionais. 

Os fisioterapeutas utilizam diversos produtos 

eletrônicos, eletromecânicos ou apenas mecânicos, no processo 

de reabilitação e monitoramento. Uma vez que a maioria 

desses equipamentos é importada, seus custos de aquisição e 

manutenção tornam-se elevados. 

Atualmente, existem cerca de 170 mil fisioterapeutas 

registrados no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO, 2012), e cerca de 1.300 clínicas de 

fisioterapia somente em Santa Catarina. As metodologias e 

mecanismos que os fisioterapeutas dispõem para promover a 

reabilitação dos seus pacientes estão em constante evolução. 

Com o intuito de aprimorar os procedimentos terapêuticos, 

objetivando diminuir o sofrimento e o tempo do tratamento, e 

alcançar resultados superiores, os profissionais investem 

valores monetários consideráveis em equipamentos e cursos. 

Tendo em vista esta demanda, observa-se que o 

desenvolvimento de equipamentos eletrônicos voltados para o 

segmento da saúde, especificamente a fisioterapia, é um nicho 

de mercado em expansão e possibilita a inserção de produtos 

desenvolvidos nacionalmente. 
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1.1 Justificativa 

 

 

A Fisioterapia é a ciência que atua na reabilitação de 

pacientes que sofrem com disfunções provocadas por doenças 

degenerativas, neurológicas, acidentes traumatológicos, lesões 

musculoesqueléticas causadas por esportes ou trabalhos com 

movimentos repetitivos; complementando o tratamento médico 

e cirúrgico. 

As metodologias e mecanismos que os agentes da 

fisioterapia empregam estão em constante mudança ao longo 

do tempo, agregando novos recursos e tecnologias e, 

principalmente, equipamentos eletrônicos, tornando crescente 

a busca por soluções que reúnam um maior número de funções, 

informações, análises, medições e avaliações. Tais tecnologias 

buscam, em sua maioria, executar procedimentos não-

invasivos ou que não proporcionem desconforto ao paciente. 

O universo de necessidades tecnológicas voltadas para a 

área da saúde, enfatizando neste trabalho a Fisioterapia, 

expande-se gradualmente a cada novo tratamento ou 

aperfeiçoamento das técnicas já existentes. Portanto, é 

infactível atender em um único produto inúmeras necessidades 

dos profissionais, o que fundamenta a necessidade de dirigir 

este estudo para o nicho de medição de força dos quirodáctilos. 

O termo quirodáctilo é a terminologia adotada na 

anatomia humana para os dedos da mão, sendo a correta 

nomenclatura dada pela ordem do 1º ao 5º quirodáctilo (do 

polegar ao mínimo), além de serem identificados como 

pertencentes da mão direita ou esquerda. 

Nesse contexto, o dinamômetro é um equipamento que, 

de acordo com a sua configuração, pode ser capaz de efetuar a 

medição de força dos quirodáctilos por meio da preensão da 

mão em forma de pinça, gancho, garra ou da preensão palmar. 

A evolução clínica, ou seja, o acompanhamento dos 

procedimentos realizados na Fisioterapia, assim como os 

resultados, devem ser analisados através de equipamentos 

apropriados e que estejam dentro das regulamentações dos 

órgãos fiscalizadores, proporcionando informações para os 

profissionais de forma segura ao paciente. 
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A pesquisa preliminar de viabilidade econômica, através 

do plano de negócios, indica que a maior parte destes produtos 

comercializados no país tem origem estrangeira. Como apenas 

uma pequena parcela destes equipamentos é desenvolvida com 

as tecnologias, pesquisas e estudos nacionais, infere-se que tal 

segmento demonstra um campo produtivo e pouco explorado 

nacionalmente. A pesquisa para o plano de negócios 

supracitado foi realizada durante o Programa Sinapse da 

Inovação Operação SC III, realizado em 2011. Este concurso 

elegeu o projeto do Dinamômetro Eletrônico para Avaliação de 

Força dos Quirodáctilos como o segundo colocado Ranking de 

“Ideias Investidas”, segundo Sinapse da Inovação (2012). 

É através desta demanda que se faz necessário o 

desenvolvimento de equipamentos eletrônicos voltados para o 

segmento da Fisioterapia, agregando valores que satisfaçam e 

atendam às necessidades dos clientes e usuários finais, 

fortalecendo o desenvolvimento tecnológico nacional. 

 

 
1.2 Definição do Problema 

 

 

Este trabalho técnico-científico tem como meta estudar a 

seguinte hipótese: É possível desenvolver um sistema para 

mensuração de força dos quirodáctilos que permita a avaliação 

continuada do paciente? 

 

 
1.3 Objetivos 

 

 

De modo a solucionar o problema de pesquisa proposto, 

foram elencados os seguintes objetivos geral e específicos. 

 

 
  



 

26 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Desenvolver um dinamômetro eletrônico capaz de medir 

a força de pressão manual exercida pelos quirodáctilos, com 

suporte ao armazenamento dos dados para avaliação da 

evolução do quadro clínico. 

 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, é necessária a 

contemplação dos seguintes objetivos específicos: 

 

 Desenvolver um equipamento eletrônico portátil 

e de baixo consumo para mensurar a força 

exercida pelos dedos. 

 Implementar o protocolo de comunicação do 

equipamento com o computador através da porta 

USB. 

 Desenvolver um software para visualização das 

curvas de evolução do paciente. 

 

 
1.4 Organização do texto 

 

O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: 

 

 Capítulo 1 - Levantamento do problema; 

 Capítulo 2 - Referencial teórico e bibliográfico 

acerca de eletrônica; 

 Capítulo 3 - Referencial teórico e bibliográfico 

acerca da mão humana; 

 Capítulo 4 - Referencial teórico e bibliográfico 

acerca de Fisioterapia; 

 Capítulo 5 - Apresentação do método empregado. 

 Capítulo 6 - Desenvolvimento da solução proposta 

e resultados obtidos. 

 Capítulo 7 - Conclusões e trabalhos futuros. 



   

  27 

 

2 ELETRÔNICA 

 

 

Segundo Panitz (2003), eletrônica é a parte da física 

dedicada ao estudo do comportamento de circuitos elétricos 

que contenham válvulas, semicondutores, transdutores, etc., 

ou à fabricação de tais circuitos. Dessa forma, abrange uma 

extensa e ampla faixa de áreas especializadas, que permeia o 

analógico e o digital. 

Conforme mencionado, os semicondutores fazem parte de 

uma das subáreas da eletrônica, sendo possível desenvolver 

inúmeras aplicações e componentes, dentre eles, transistores e 

diodos, que, quando interconectados com resistores, 

capacitores e indutores, compõem novos dispositivos tornando-

se circuitos lógicos, dos quais se tornarão sistemas 

microprocessados e microcontrolados. Diante da enormidade 

de áreas da eletrônica, faz-se necessário focar o estudo nas 

subáreas dos sistemas microcontroladores e circuitos 

integrados de alta especificidade, como a comunicação USB, os 

quais serão abordados posteriormente. Para o estudo 

comportamental dos circuitos elétricos é imprescindível o 

entendimento do conceito de sinais elétricos. 

 

 
2.1 Sinais elétricos 

 

 

Um sinal elétrico constitui-se de uma grandeza elétrica, 

tensão ou corrente, variante ou invariante no tempo. Um sinal 

elétrico analógico é aquele que varia no tempo de forma 

contínua, enquanto que um sinal digital apresenta-se sob a 

forma de dígitos, níveis lógicos e valores amostrados em um 

dado momento do tempo. Tal informação está associada ao tipo 

de mecanismo de medição e faz parte da eletrônica criar e 

desenvolver instrumentos capazes de converter grandezas 

elétricas em unidades de medidas mais atraentes e/ou 

adequadas, como por exemplo, um nível de tensão sobre uma 

célula resistiva ser demonstrado na forma de dígitos que 
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exprimam um valor equivalente à força exercida sobre um 

ponto. 

 

 
2.2 Conceitos básicos de instrumentos de medição 

 

 

Granjeiro (2008) afirma que os instrumentos são 

dispositivos concebidos e construídos para aplicações em 

diversos ambientes ou fins em que há interesse em medir, 

avaliar e controlar processos. Isto ocorre em ambientes 

industriais, comerciais, residenciais, em veículos, em hospitais, 

no espaço, no fundo do mar, e atualmente os instrumentos são 

integrados ao corpo humano com o objetivo de avaliação dos 

processos fisiológicos, mensuração dos processos naturais, 

dentre outros. 

Assim, instrumentos são utilizados para medir variáveis 

de processos e permitir ações, diretas ou com manipulação, de 

controle do processo. A medição consiste na quantificação da 

variável de processo. O controle do processo significa uma 

avaliação da magnitude da grandeza medida e ações sobre 

uma máquina ou dispositivo para estabelecer a quantidade 

requerida para uma variável do processo. 

Nas diversas áreas de conhecimento, as grandezas físicas 

devem ser definidas com clareza e precisão. Um ponto de vista 

amplamente aceito é que, para definir uma grandeza física, é 

indispensável estabelecer os processos, métodos e dispositivos 

para medi-la (RESNICK, 1978). 

 

 
2.3 Sensores 

 

 

Os sensores são dispositivos sensíveis a alguma forma de 

grandeza física do ambiente em que se encontram. São 

chamados de transdutores quando realizam a transformação 

entre diferentes formas de manifestação de energia como, por 

exemplo, eletricidade, luz, temperatura, pressão, força, 

velocidade, etc. Contudo, a forma de representar tal grandeza 
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adquirida através de um sensor, na maioria dos dispositivos, é 

dada por um sinal elétrico ou valor resistivo. Na Figura 1, é 

apresentado o gráfico da resistência pela força aplicada no 

sensor da Interlink Electronics, o qual, ao ser submetido à 

pressão ou força, tem sua resistência elétrica alterada. 

 

 

 
Figura 1 – Curva resistiva do sensor FSR. Modificado de Interlink 

Electronics, 2010. 

 

 

Pressão é comumente descrita como a razão da força 

aplicada sobre uma área, matematicamente expressa pela 

Equação 1. 

 

S

F
P   (1) 

     P = pressão. 

     F = força. 

     S = superfície. 

 

No Sistema Internacional (SI), a pressão é expressa em 

pascal (Pa), definida como a pressão exercida por uma força de 
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1 newton (N) sobre uma superfície de 1 m2, conforme indicado 

na Equação 2. 

 

][

][
][

2m

N
Pa   (2) 

 

No sistema MKS, a unidade de pressão é o quilograma-

força por metro quadrado (kgf/m2), mas geralmente emprega-

se a atmosfera técnica (at), que é definida como um 

quilograma-força por centímetro quadrado (1 kg/cm2). 

 

 
2.4 Microcontrolador 

 

Segundo Denardin (2010), um microcontrolador é um 

dispositivo computacional completo, no qual são inclusos: uma 

CPU (Central Processor Unit), memória de dados e programa, 

um sistema de clock, portas de entrada e saída de dados (I/O - 

Input/Output), além de possíveis periféricos, tais como, 

módulos de temporização e conversores A/D, integrados em um 

mesmo componente. 

O microcontrolador é um componente bastante versátil, 

pois pode ser programado para diversas aplicações. Entre os 

inúmeros destinos e uso destes componentes, destacam-se 

automação industrial, telefonia, equipamentos médicos, 

sistemas de posicionamento, sistemas de comunicação, 

eletroeletrônicos e automobilísticos. Para a maioria dos 

sistemas dedicados, o microcontrolador apresenta-se como a 

solução mais viável em função do baixo custo, baixíssimo 

consumo energético e facilidade de uso. 

Tratando-se de baixo consumo, vale salientar, conforme 

informações retiradas do site do fabricante (Texas 
Instruments1 - TI), a disponibilidade de microcontroladores 

que em modo ativo possuam consumo médio de 100 µA. A TI é 

uma das empresas que mais se destaca no desenvolvimento de 

                                                   
1 Texas Instruments: http://www.ti.com 
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dispositivos semicondutores e, em relação ao consumo 

energético, e é a que tem estado na vanguarda dos 

microcontroladores, com as linhas MSP430™, OMAP, 

Stellaris®, Sitara™, Hercules, dentre outras. 

 

 
2.4.1 MSP430 

 

 

A linha MSP430 (Texas Instruments) possui mais de 

trezentos microcontroladores desenvolvidos especialmente 

para o baixo consumo de energia. Contendo diversos modos de 

baixo consumo (Low Power Modes), baixa tensão de operação 

(1,8 a 3,6 volts), número reduzido de instruções (conjunto de 51 

instruções para a maioria dos casos), grande número de 

periféricos e facilidade de gravação e de depuração via 

interface JTAG (Join Test Action Group). 

Conforme Pereira (2005), a CPU RISC (Reduced 
Instruction Set Code – Conjunto de instruções reduzido) de 16 

bits é construída utilizando a arquitetura Von-Neumann e, em 

conjunto com um sistema de clock flexível, com vários tipos de 

periféricos analógicos e digitais, provê soluções para uma vasta 

gama de aplicações. 

A geração 1xx inclui microcontroladores com oscilador 

interno capaz de gerar um sinal de clock de até 16 MHz. 

Possuem de 0,5 a 120 KB de memória Flash e até 8 KB de 

memória RAM. Um conjunto de instruções com tecnologia 

RISC de 16 bits, arquitetura Von-Neumann conforme é 

relatado pelo fabricante em seu web site. O microcontrolador 

MSP430F169, é membro desta família e além das estruturas 

supracitadas, integram neste chip contadores, conversor A/D 

de aproximação sucessiva (SAR) de 12 bits, conversor D/A de 

12 bits e diversos canais de comunicação SPI (Serial 
Peripheral Interface Bus – Barramento de comunicação serial 

com periféricos), I2C (Inter-Integrated Circuit Bus – 

Barramento de comunicação entre circuitos integrados) e 

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter bus – 

Barramento de transmissão e recebimento serial universal). 
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2.5 Comunicação USB 

 

 

A interface USB (Universal Serial Bus – Barramento 

Serial Universal) é um protocolo via software implementado 

sobre um barramento de comunicação, que foi desenvolvido 

inicialmente com o intuito de interconectar periféricos ao 

computador. Com advento da versão 2.0 do protocolo USB, 

desenvolveu-se a interface On-The-Go (OTG), a qual permite 

comunicação ponto a ponto entre periféricos, dispensando a 

necessidade de um computador. Isto permite que um 

dispositivo USB tenha uma limitada capacidade de host para 

comunicar com outro dispositivo. 

Em termos de velocidade de transferência de dados, a 

versão USB 1.0 de 1996 permitia velocidade máxima de 

1,5 Mb/s. Em 1998, a versão 1.1 aumentou a velocidade para 

12 Mb/s. Em 2000, a versão 2.0 do protocolo USB aumentou 

significativamente a velocidade, permitindo transmissão em 

480 Mb/s. Por fim, a versão 3.0 do protocolo USB foi lançada 

em 2009 e permite (teoricamente) atingir a velocidade de 

4,8 Gb/s. 

O protocolo de comunicação USB foi desenvolvido por um 

aglomerado de empresas, incluindo Intel, Microsoft, Philips, 

HP, NEC, Agere e Apple. Estas empresas formaram a base do 

protocolo USB através da elaboração do seguinte conjunto de 

premissas: 

 

 Simplificar as conexões e, desta forma, a 

padronização de cabos e conectores. 

 Conexão a quente, não havendo a necessidade de 

desligar/reiniciar o computador (hot-swap). 

 Sem instalação de driver (plug-and-play). 

 Múltiplos dispositivos. 

 Aumento de velocidade. 

 Alimentação de dispositivos via o próprio 

barramento (power self ). 
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O uso do protocolo USB é controlado e é necessário ser 

um membro do USB Implementers Forum2 (USB-IF), para 

obter autorização para utilizar o símbolo da USB, Vendor 
IDentify e o Product IDentify (comumente chamados de VID e 

PID). Para um desenvolvedor de novos produtos USB, existem 

as opções abaixo: 

 

 Tornar-se um membro do USB-IF. A taxa de 

inscrição inicial é de U$ 4.000,00, e a taxa de 

manutenção anual é de U$ 2.000,00. 

 Utilizar soluções de terceiros, através do 

empréstimo ou cessão do VIP e do PID, com 

algumas restrições de uso. Pode-se citar os chips 

FTDI (Future Devices), TUSB (Texas 
Instruments), MCP220x (Microchip) e 

CY7C64xxx (Cypress). 

 

Sem a execução do contrato de licença (licença de 

membro ou de terceiros), não há autorização pra o uso do 

logotipo USB, VID e PID mesmo que os produtos estejam em 

fase de testes. 

A grande vantagem de utilizar uma solução de terceiros 

é a velocidade e simplificação do projeto, pois toda a carga de 

construção, validação e certificação do protocolo já foi 

realizada, ficando a cargo do desenvolvedor apenas a 

comunicação com o chip selecionado usando SPI, I2C ou UART. 

                                                   
2 USB-IF: http://www.usb.org/developers/vendor/ 
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3 A MÃO HUMANA 

 

 

Este capítulo trata da importância funcional da mão 

humana e seus aspectos anatômicos. 

 

 
3.1 A mão e o desenvolvimento humano 

 

 

Conforme o Resumo da Evolução Humana e Aspectos 

Socioculturais (UNESP, 2009), a mão humana é semelhante à 

mão dos primatas, porém com o polegar mais alongado e 

oponível, o que permite mais força e precisão nos movimentos. 

Para Castañeda (1997) a funcionalidade da mão proporciona 

diversas posições, ações e gestos; Kapandji (1990) 

complementa afirmando ser um receptor sensorial 

extremamente sensível. 

O Homo Habilis, a primeira espécie do gênero Homo, 

viveu entre aproximadamente de 2,4 a 1,8 milhões de anos 

atrás; ele fabricava ferramentas simples, com o objetivo de 

auxiliar na caça e coleta de alimentos (UNESP, 2009). Isso 

demonstra a importância funcional da mão humana, pois o 

aperfeiçoamento de sua destreza e precisão permitiu a 

produção de materiais para auxiliar na sobrevivência da 

espécie e permanece como importante agente de interação com 

o meio externo. 

 

 
3.2 Anatomia óssea da mão humana 

 

 

O sistema ósseo proporciona a sustentação do corpo e de 

tecidos moles, proteção de órgãos internos, mobilidade, 

armazenamento e liberação de minerais na corrente 

sanguínea, produção de células sanguíneas e reserva de 

energia (triglicérides). 

Os ossos dão suporte aos músculos, que funcionam em 

conjunto com articulações como um sistema de alavancas. 



 

36 

Os ossos da mão são divididos em ossos do carpo, ossos 

do metacarpo e ossos dos dedos. A vista anterior da mão 

direita é apresentada na Figura 2. 

 

 

 
Figura 2 – Vista posterior da mão direita. Netter, 2000. 

 

 

A Figura 3 apresenta a vista posterior da mão direita 

humana. 

 

Os ossos do carpo são divididos em duas fileiras: 

 

 Fileira Proximal: escafóide, semilunar, piramidal, 

psiforme. 

 Fileira Distal: trapésio, trapezóide, capitato, 

hamato. 

 

O metacarpo é formado pelos cinco ossos metacarpianos, 

enumerados no sentido látero-medial de I a V, correspondendo 

aos cinco dedos de cada mão. São classificados como ossos 
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longos, com epífise proximal (base), diáfise (corpo) e epífise 

distal (cabeça). 

 

 
Figura 3 – Vista posterior da mão direita humana. Netter, 2000. 

 

Os ossos dos dedos da mão são divididos em falanges, da 

seguinte forma: 

 

 Polegar: falange proximal (1a) e distal (2a); 

 Do II ao V dedos: falange proximal (1a), média 

(2a) e distal (3a). 

 

A articulação do punho é composta por várias estruturas 

ósseas, que conectam a mão ao antebraço por meio de tendões, 

músculos e ligamentos (KAPANDJI, 2000). 
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3.3 Anatomia muscular da mão humana 

 

 

O sistema muscular esquelético recobre o esqueleto e 

está preso aos ossos, sendo responsável pela movimentação 

corporal através da contração muscular. 

A fibra muscular é uma célula cilíndrica longa, de 3 a 12 

centímetros, com diâmetro variando entre 20 e 100 

micrômetros. No seu citoplasma há muitas miofibrilas 

contráteis, constituídas principalmente das proteínas miosina 

e actina, que são dispostas alternadamente em faixas 

transversais. 

Em torno do conjunto de miofibrilas de uma fibra 

muscular esquelética situa-se o retículo sarcoplasmático 

(retículo endoplasmático liso), especializado no 

armazenamento de íons cálcio. 

As miofibrilas são constituídas por unidades que se 

repetem ao longo de seu comprimento, denominadas 

sarcômeros. A distribuição dos filamentos de actina e miosina 

variam ao longo do sarcômero. As faixas mais extremas e mais 

claras do sarcômero, chamadas banda I, contêm apenas 

filamentos de actina. Dentro da banda I existe uma linha que 

se cora mais intensamente, denominada linha Z, que 

corresponde a várias uniões entre dois filamentos de actina. A 

faixa central, mais escura, é chamada banda A, cujas 

extremidades são formadas por filamentos de actina e miosina 

sobrepostos. Dentro da banda A existe uma região mediana 

mais clara – a banda H – que contém apenas miosina. 

Um sarcômero compreende o segmento entre duas linhas 

Z consecutivas e é a unidade contrátil da fibra muscular, pois é 

a menor porção da fibra muscular com capacidade de contração 

e distensão. Na Figura 4 é apresentado um sarcômero. 
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Figura 4 – Sarcômero. Modificado de Warshaw e Patlak, 2012. 

 

 

O estímulo para a contração muscular é, geralmente, um 

impulso nervoso conduzido à fibra muscular através de um 

nervo, propaga-se pela membrana das fibras musculares 

(sarcolema) e atinge o retículo sarcoplasmático, fazendo com 

que o cálcio ali armazenado seja liberado no hialoplasma. Ao 

entrar em contato com as miofibrilas, o cálcio desbloqueia os 

sítios de ligação da actina e permite que ela se ligue a miosina. 

Então as projeções da miosina puxam os filamentos de actina, 

forçando-os a deslizar sobre os filamentos de miosina, levando 

ao encurtamento das miofibrilas e à contração muscular. 

Assim que o estímulo cessa, o cálcio é rebombeado ao interior 

do retículo sarcoplasmático, finalizando a contração. 

Portanto, ao se contrair, o músculo diminui seu tamanho 

e puxa a alavanca óssea, a qual está conectada em pontos de 

apoio estratégicos, realizando o movimento. Na Figura 5 é 

ilustrada a contração realizada pela fibra muscular. 

A mão é um órgão extremamente móvel, capaz de 

coordenar uma ampla variedade de movimentos (NORDIN e 

FRANKEL, 2003); o que resulta em parte, de um sistema 

musculoesquelético complexo e preciso. 
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Figura 5 – Contração das fibras musculares. Vilela, 2012. 

 

 

A musculatura superficial da mão pode ser visualizada 

na Figura 6. 

 

 

 
Figura 6 – Musculatura superficial da mão. Netter, 2000. 
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A Figura 7 apresenta de forma mais completa as ligações 

entre os ossos, músculos e sistema de irrigação sanguínea da 

mão. 

 

 

 
Figura 7 – Musculatura profunda da mão. Netter, 2000. 

 

 

Por fim, a musculatura do antebraço é apresentada na 

Figura 8. 

A mudança da orientação da mão em relação ao 

antebraço é permitida pela articulação do punho, que também 

auxilia a transmitir as forças da mão ao antebraço e vice-versa 

(KAPANDJI, 2000). 

 

 
3.4 Movimentos da mão 

 

 

A mão, por estar localizada distalmente no membro 

superior, pode orientar-se em qualquer ângulo para pegar ou 

segurar um objeto, especialmente por meio da ampla 
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possibilidade de posições, de movimentos e de ações da 

articulação do punho (KAPANDJI, 2000). 

 

 

 
Figura 8 – Musculatura do antebraço. Schneider, 2003. 

 

 

A combinação dos movimentos de punho e mão permite 

que esta se amolde ao objeto segurado, para tanto, é essencial 

a coordenação da musculatura da mão, antebraço e braço 

(NORDIN e FRANKEL, 2003). 

As articulações são mecanismos através dos quais os 

ossos são mantidos unidos, proporcionam estabilidade e graus 

de movimento variados (KENDALL; McCREARY; 

PROVANCE, 1995). Cada articulação possui uma gama de 

movimentos específicos. Na sequência, são citadas algumas 

articulações e seus principais movimentos. 

 

Articulação Radioulnar: tipo trocóide, formada pela 

articulação do rádio e ulna proximalmente. 

Movimento de Pronação: a extremidade distal do rádio 

move-se a partir de uma posição lateral para uma posição 
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medial. A amplitude é de 90° a partir da posição neutra, que é 

o meio entre a pronação e supinação. 

Movimento de Supinação: a extremidade distal do rádio 

move-se a partir de uma posição medial para uma posição 

lateral. A amplitude é de 90° a partir da posição neutra. 

Os movimentos de pronação e supinação são ilustrados 

na Figura 9. 

 

 

 
Figura 9 – Movimento de supinação e pronação. Modificado de ASSH, 

2009. 

 

 

Articulação do Punho: tipo condilóide, formada pelo rádio 

e a superfície distal do disco articular que se articula com o 

escafóide, semilunar e piramidal. 

Movimento de Flexão: a partir da posição anatômica, é o 

movimento na direção anterior aproximando a superfície 

palmar da mão no sentido da superfície anterior do antebraço. 

A amplitude da flexão é de aproximadamente 80°. 

Movimento de Extensão: é o movimento na direção 

posterior aproximando o dorso da mão no sentido da superfície 

posterior do antebraço. Sua amplitude é de aproximadamente 

70°. 

A Figura 10 apresenta os movimentos de flexão e 

extensão do punho. 
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Figura 10 – Movimento de extensão e flexão do punho. Modificado de 

ASSH, 2009. 

 

 

Movimento de Adução: movimento no sentido medial da 

linha mediana do corpo, desvio ulnar. Amplitude de 35°. 

Movimento de Abdução: movimento no sentido lateral da 

linha mediana do corpo, desvio radial. Amplitude de 20°. 

Os movimentos de adução e abdução do punho são 

apresentados na Figura 11. 

 

 

 
Figura 11 – Movimento de adução e abdução do punho. Modificado de 

ASSH, 2009. 

 

 

Movimento de Circundução: combinação dos movimentos 

de flexão, abdução, extensão e adução da articulação 

radiocárpica e mediocárpica; permitem a mão descrever um 

cone. 
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Articulações Carpometacárpicas dos dedos: do tipo 

plana, são formadas pela articulação da fileira distal de ossos 

do carpo com o segundo, terceiro, quarto e quinto ossos 

metacárpicos e permitem movimentos de deslizamento. 

Articulação Carpometacárpica do polegar: a articulação 

entre o osso hamato e o quinto metacárpico é do tipo selar e 

possibilita flexão, extensão e ligeira rotação. 

Movimento de Abdução e Adução: ocorrem 

perpendiculares ao plano da palma, sendo adução no sentido 

da palma e abdução afastando-se da palma, este até 80°. 

Movimento de Oponência: é uma combinação de abdução 

e flexão com rotação medial das articulações 

carpometacárpicas, e flexão da articulação metacarpo-

falângica. Na oposição as superfícies palmares das falanges 

distais são postas em contato uma com a outra. 

Os movimentos do polegar são ilustrados na Figura 12. 

 

 

 
Figura 12 – Movimentos do polegar. Modificado de ASSH, 2009. 
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Articulações Metacarpofalângicas dos dedos: do tipo 

condilóides, formadas pelas articulações das extremidades 

distais dos metacárpicos com as extremidades adjacentes das 

falanges proximais. 

Movimento de Flexão: com a posição estendida como 

zero, a flexão ocorre na direção anterior até aproximadamente 

90°. 

Movimento de Extensão: a partir da posição zero, a 

extensão ocorre sem sentido posterior com amplitude variando 

entre 30° e 45°. 

Os movimentos de extensão e flexão são apresentados na 

Figura 13. 

 

 

 
Figura 13 – Flexão e extensão metacarpofalangiana. Modificado de 

ASSH, 2009. 

 

 

Movimento de Abdução: ocorre no plano da palma da 

mão, separando-se os dedos, afastando-os da linha axial que 

passa pelo terceiro dedo. 

Movimento de Adução: ocorre também no plano da 

palma da mão, fechando os dedos estendidos juntando seus 

lados no sentido da linha axial. 

A Figura 14 ilustra os movimentos de adução e abdução. 

 

Circundução: combina os movimentos de flexão, abdução, 

extensão e adução efetuados em qualquer sentido; descreve um 

pequeno cone. 
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Figura 14 – Movimento de adução e abdução dos dedos. Modificado 

de ASSH, 2009. 

 

 

Articulações Interfalângicas dos dedos: do tipo gínglimo, 

formadas pelas articulações das superfícies adjacentes das 

falanges. 

Movimento de Flexão e Extensão: descreve um arco de 0° 

de extensão até 100° de flexão para as articulações 

interfalângicas proximais e de 0° a 80° para as interfalângicas 

distais. 

A Figura 15 mostra os movimentos de extensão e flexão 

para o polegar. 
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Figura 15 – Flexão e extensão Interfalangeana do polegar. 

Modificado de ASSH, 2009. 
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4 FISIOTERAPIA 

 

 

O COFFITO (2012) define que a Fisioterapia é uma 

ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios 

cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do 

corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e 

por doenças adquiridas. Fundamenta suas ações em 

mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos 

estudos da biologia, das ciências morfológicas, das ciências 

fisiológicas, da bioquímica, da biofísica, da biomecânica, da 

cinesia, da sinergia funcional, e da patologia de órgãos e 

sistemas do corpo humano e das disciplinas comportamentais e 

sociais. 

Tendo com o agente o Fisioterapeuta, um profissional da 

saúde com formação acadêmica em nível superior, habilitado à 

construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 

(Diagnóstico Cinesiológico Funcional), à prescrição das 

condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e indução no 

paciente, bem como ao acompanhamento da evolução do 

quadro clínico funcional e das condições para alta do serviço. 

 

 
4.1 Avaliação cinético-funcional das mãos 

 

 

A avaliação das mãos é de suma importância, sendo a 

base para o diagnóstico e seguimento de todo o tratamento, 

pois segundo Werner e Plancher (1998), a falha no diagnóstico, 

tratamento e reabilitação de lesões da extremidade superior 

tem o potencial de causar incapacidade permanente. 

Coligindo os estudos de Palmer e Epler (2000), a 

avaliação do paciente inicia-se com a anamnese, ou seja, uma 

entrevista na qual o profissional busca um ponto inicial para 

diagnosticar a doença, e, a partir dela, elaborar um plano de 

tratamento adequado. Além dos dados pessoais do paciente, 

questiona-se sobre sua queixa principal, a história desta 

doença, assim como seu histórico social e médico-hospitalar 
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precedente, e também o histórico familiar para identificar 

possíveis problemas hereditários. 

A história social do paciente, em especial sua atividade 

laboral, pode fornecer dados a respeito do acometimento das 

mãos do paciente. Pois, segundo Couto (1996), em uma 

atividade laborativa, as mãos representam os seguimentos 

realizadores do membro superior, sendo difícil imaginar a 

realização do trabalho sem as mesmas. E, reforçando essa 

questão, Kendall, McCreary e Provance (1995) afirmam que o 

desequilíbrio muscular pode resultar de atividades 

ocupacionais e recreacionais nas quais ocorre uso persistente 

de certos músculos sem o exercício adequado de músculos 

antagonistas. 

Resumindo os estudos de Hoppenfeld (1999), na 

sequência da anamnese, ocorre a inspeção das mãos, na qual o 

profissional observa a movimentação da mão, sua fluidez e 

funcionalidade, a pele, e as superfícies palmar e dorsal em 

busca de alterações. Depois é sucedida a palpação óssea e 

avaliação dos graus de mobilidade passiva e ativa, estes dois 

últimos podem ser mensurados através da goniometria (é uma 

técnica de avaliação usada para determinar a amplitude de 

movimento articular). A integridade neurológica é avaliada 

através de testes de reflexos e de sensibilidade, além de testes 

de força muscular. 

Para Kendall, McCreary e Provance (1995), o teste de 

força muscular manual não tem substituto. As autoras 

também enfatizam o desequilíbrio muscular e os efeitos da 

fraqueza e contratura no alinhamento e função. Os autores 

admitem que a objetividade destes testes baseia-se na 

habilidade do examinador em palpar e observar a resposta 

muscular, contudo, criticam os aparelhos utilizados para obter 

medidas objetivas devido a sua utilidade limitada e alto custo. 
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4.2 Principais acometimentos de mão, punho e cotovelo 

 

 
4.2.1 DORT 

 

 

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT) podem ser definidos como manifestações ou 

síndromes patológicas que se instalam insidiosamente em 

determinados segmentos do corpo em consequência do trabalho 

realizado de forma inadequada, segundo a ANAMT (1998). 

Distúrbios osteomusculares apresentam-se mais 

frequentemente em mulheres, possivelmente em função de sua 

força muscular ser 30% menor do que a dos homens, em média, 

conforme Nascimento e Morais (2000). 

A severidade de dor e a prevalência de DORT 

apresentaram-se diretamente proporcionais à carga horária de 

trabalho (STRIEBEL, 2003). 

Para Helfenstein & Feldman (1988) o termo DORT não 

se refere especificamente a uma doença ou entidade 

nosológica, ele representa um conjunto heterogêneo de afecções 

do sistema musculoesquelético que estão relacionadas ao 

ambiente de trabalho. 

 

 
4.2.2 Artrose 

 

 

As extremidades das articulações sinoviais são 

recobertas por cartilagem que permite o movimento de 

maneira suave, sem atrito entre os ossos ou dor. O desgaste 

dessa cartilagem caracteriza a artrose, que pode ser primária, 

sem causa definida, ou secundária, em consequência de 

doenças reumáticas, fraturas mal consolidadas ou infecções. A 

artrose está ligada tanto a fatores hereditários, quanto à 

sobrecarga no uso das articulações. 

Segundo Chevalier (1999), o tratamento consiste 

basicamente na Fisioterapia para o reforço muscular e 

manutenção do eixo de movimento. O autor destaca que o uso 
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de analgésicos deve obedecer às crises inflamatórias e que o 

tratamento cirúrgico é indicado de acordo com a evolução 

clínica de cada caso. 

A artrose provoca dor, limitação de movimentos e 

deformação óssea. Ao atingir as articulações interfalangianas 

distais, surgem neoformações ósseas chamadas nódulos de 

Heberden; e nas articulações interfalangianas distais, os 

nódulos de Bouchard. A artrose localizada na base do polegar, 

na articulação trapézio-metacarpiana é denominada 

Rizartrose. 

 

 
4.3 Equipamentos para avaliação fisioterapêutica das mãos 

 

 

Os dinamômetros biomédicos são dispositivos que visam 

mensurar forças exercidas pelos membros superiores com a 

finalidade de avaliar a força preensora de mãos normais e 

acometidas por sequelas patológicas (podendo haver modelos 

para fim de mensurar outros membros ou partes do corpo). São 

utilizados em pesquisas, avaliação e acompanhamento de 

tratamentos médicos e fisioterapêuticos em pacientes com 

disfunções cinéticas manuais. 

Na sequência é feita uma análise de alguns 

dinamômetros disponíveis no mercado nacional. 

 

 
4.3.1 Dinamômetro Jamar 

 

 

O dinamômetro da marca Jamar é eficiente para medir a 

força de preensão palmar. Deve ser utilizado com os cinco 

espaçamentos de mão ajustáveis, e com o paciente apertando 

com força máxima, a partir disto se forma um gráfico da força. 

Ambas as mãos devem ser testadas (GODOY; BARROS; 

MOREIRA; JÚNIOR, 2004). Na Figura 16 é apresentado este 

equipamento. 
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Figura 16 – Dinamômetro manual da marca Jamar. 

 Modificado de Kine Estetic3 

 

 
4.3.2 Dinamômetro tipo Pinch Gauge 

 

 

Os dinamômetros do tipo pinch-gauge são utilizados 

para testar as pinças ou polpa-polpa dos dedos. Segundo 

Caporrino (1998) eles mensuram apenas força de preensão de 

precisão, não podendo testar os outros músculos de forma 

isolada como requer os exames de provas e funções 

musculoesqueléticas. Na Figura 17 ilustra-se o dinamômetro 

de pinça. 

 

                                                   
3
 Kine Estetic: http://www.kine-estetic.com 
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Figura 17 – Dinamômetro de pinch-gauge da marca Sahean. 

 Modificado de Laborfisio4 

 

 

O dinamômetro da marca Raizamed é utilizado em 

medicina do trabalho. Segundo Caporrino (1998), ele não é 

sensível a pequenas variações de força, sua área de contato é 

limitada e não possui molde ergonômico. A Figura 18 

 

 

 
Figura 18 – Dinamômetro manual da marca Raizamed. 

 Modificado de Dormed5 

 

                                                   
4
 Laborfisio: http://www.laborfisio.com.br 

5
 Dormed: http://www.dormed.com.br/ 
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4.3.3 Dinamômetro Ergonômico Microcontrolado e Eletrônico 
com Extensômetros Capacitivos 

 

 

Estes tipos de dinamômetros possuem estruturas 

mecânicas idênticas de acrílico e duralumínio com circuito de 

condicionamento simples e de baixo custo. Dotados de 

prontuário eletrônico para aquisição de dados e evolução 

clínica do paciente, são bastante precisos e possuem grande 

sensibilidade, entretanto, há dificuldade do paciente com 

sequela na mão para se ajustar e testar o equipamento 

(CAPORRINO, 1998). Conforme apresentado na Figura 19. 

 

 

 
Figura 19 – Dinamômetro eletrônico da marca Camry. 

 Modificado de Camry6 

 

 

 

 

                                                   
6
 Camry: http://www.camry.cn/ 
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4.3.4 Dinamômetro Kratus 

 

 

O dinamômetro da marca Kratus é utilizado para testar 

a força de aperto e em seguida verificar se os dados são 

considerados de grau confiável. É pesado, e, portanto, 

inadequado a pacientes com fraqueza muscular (CAPORRINO, 

1998). Visualizado na Figura 20. 

 

 

 
Figura 20 – Dinamômetro  de compressão da mão da marca Kratos. 

 Modificado de Kratos7 

 

 

 
4.4 Custo dos Dinamômetros 

 

 

Na Tabela 1 é relacionado o valor médio, em reais, dos 

dinamômetros supracitados. Tais valores foram retirados dos 

sites dos respectivos fabricantes ou revendedores. 

 

 

 

 

                                                   
7
 Kratos: http://www.kratos.com.br/dinamometros-avaliacao-fisica.htm 



   

  57 

 

 
Tabela 1 – Valor médio, em Reais, dos dinamômetros. 

Dinamômetros Valor (R$) 

Jamar 1.300,00 

Sahean 800,00 

Raizamed 2.300,00 

Camry 900,00 

Kratus 1.000,00 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esse trabalho é classificado como pesquisa aplicada, cujo 

objetivo é desenvolver um equipamento eletrônico, e buscará 

qualificá-lo de forma quantitativa, utilizando procedimentos 

experimentais de medidas e mensurações, a fim de enumerar 

grandezas físicas e analógicas convertidas em digitais, e 

buscará comprovação através de estudos bibliográficos que 

teorizarem os conceitos aplicados. A exploração dos conceitos 

traz de forma explicativa o porquê do estudo da anatomia da 

mão, assim como da eletrônica, para o desenvolvimento do 

produto proposto. 

Desta forma na etapa exploratória visa estabelecer os 

critérios de amostragem e a definição de instrumentos e 

procedimentos para síntese e a análise de dados e informações. 

Sobre pesquisa quantitativa, Silva e Meneses (2001) colocam: 

 
[...] considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão, etc.) (SILVA; MENESES, 2001, p. 20). 

 

Por fim, Ruiz (2008), afirma que, uma pesquisa de 

laboratório permite provocar, produzir e explorar fenômenos 

em condições de controle, o que possibilita repeti-los dentro de 

um plano de modificações sistemáticas das variáveis 

independentes, com objetivo de descobrir as condições 

antecedentes responsáveis pelo evento subsequente, ou 

variável dependente assumida como objeto da pesquisa. 

Após a revisão, analisaram-se os requisitos necessários 

ao sistema e as possíveis soluções para possibilitar a 

implementação física do trabalho. O desenvolvimento do 

projeto foi dividido em parte eletrônica (hardware) e parte 

computacional (software). Os requisitos de hardware e 

software foram levantados e seus projetos foram subdivididos 

em blocos funcionais menores. 
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Estes blocos foram, por sua vez, estudados e as 

topologias que apresentavam maior vantagem quanto às 

características de eficiência, custo, disponibilidade de 

componentes e integrabilidade com os outros blocos do sistema 

foram escolhidas e utilizadas. 

Seguiu-se a parte de pesquisa aplicada, na qual foi 

realizada a aquisição dos componentes eletrônicos necessários 

ao desenvolvimento do projeto. Uma parte dos componentes foi 

adquirida através de amostras grátis dos fabricantes. Esta 

etapa apresentou contratempos causados pelos atrasos no 

envio dos componentes adquiridos no mercado externo. 

O equipamento foi desenvolvido nas dependências do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina (IFSC), campus Florianópolis, bem como os testes de 

bancada. 

Como escopo limitante do trabalho, optou-se pelo 

desenvolvimento de um sistema de mensuração de força de 

preensão manual palmar (abdução palmar), garra (combinação 

de forças de flexão, oposição e abdução) e pinça (oposição do 

polegar com os demais quirodáctilos). A força realizada apelo 

paciente será mensurada através de um sensor resistivo e 

enviada para um computador através da porta USB. 

O projeto do sistema contemplou as etapas de 

desenvolvimento do hardware e do firmware. 

O projeto do hardware consistiu em um levantamento 

inicial dos requisitos de projeto e o estudo das tecnologias 

disponíveis para sua implementação. Na sequência, os 

dispositivos e as topologias de hardware que se mostraram 

mais adequados ao sistema foram montados em matriz de 

contatos e testados separadamente. Após a verificação de seu 

funcionamento, os blocos validados foram integrados. 

Após a verificação do funcionamento do sistema de 

aquisição da força, o desenvolvimento do projeto focou-se na 

implementação da comunicação de dados com o computador e 

no desenvolvimento de um software para processar e 

armazenar os dados e para exibir as curvas referentes à 

evolução do quadro clínico do paciente. 

O diagrama de blocos ilustrando a operação do sistema é 

apresentado na Figura 21. 
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Figura 21 – Diagrama de blocos do sistema. 
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6 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO E RESULTADOS 

 

 
6.1.1 Desenvolvimento do hardware 

 

 

Conforme apresentado no capítulo de Materiais e 

Métodos, empregou-se a dinâmica de desenvolvimento por 

blocos, desta forma o hardware foi subdivido em três blocos: 

 

 Sensor: responsável por realizar a transdução de 

força exercida sobre uma área em uma grandeza 

elétrica. 

 Interface com o usuário: além da interação com o 

paciente (sensor), faz-se necessário a interação 

com o profissional que irá configurar e efetuar a 

leitura dos dados aferidos através de necessários 

botões e um display de LCD. 

 Unidade de processamento: responsável por gerar 

todos os sinais para a interface de usuário, bem 

como verificar todos os sinais de entrada. Ela 

também efetuará a comunicação de dados com o 

computador e gerenciará o consumo de energia. 

 

Para a interface com o usuário, utilizaram-se conversas 

informais com três fisioterapeutas, de modo a identificar qual 

a interface de configuração se adequava melhor às 

necessidades da prática clínica. A interface resultante é 

apresentada na Figura 22. 

Inicialmente o modelo foi apresentado com apenas 

quatro botões e um display, porém, esse modelo foi descartado, 

visto que a navegação entre os menus de operação tornava-se 

confusa, pois os botões não possuíam função fixa. O modelo 

com sete botões apresentou-se como a melhor proposta de 

interface e usabilidade, visto que os profissionais questionados 

a citaram como a de manuseio mais intuitivo. 
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Figura 22 – Proposta de interface com o profissional da saúde. 

 

 

O display LCD foi analisado por comparação com outros 

equipamentos já utilizados pelos profissionais, por exemplo, os 

de eletroterapia e laserterapia. A maioria dos equipamentos 

analisados possuía um display LCD alfanumérico de 16 

caracteres por duas linhas, com fonte na cor preta e 

iluminação de fundo verde ou amarela. Quando questionados a 

respeito da utilização de um modelo diferente de display LCD, 

por exemplo, display gráfico ou com cores variadas, os 

profissionais da saúde relataram que não acreditavam que a 

alteração nesses parâmetros fosse significativa. 

Portanto, a interface de usuário foi desenvolvida 

utilizando um display de LCD 16x2 semelhante aos analisados 

e sete botões. O modelo do display HJ1602A foi selecionado 

após uma análise sistemática da tensão de operação e do 

consumo de corrente, sendo elas: 

 

 Tensão de operação entre 3 e 3,5 volts. 

 Consumo de corrente do display entre 1 e 1,5 mA. 
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 Consumo de corrente da luz de fundo entre 75 e 

200 mA. 

 

Para o bloco do sensor de pressão foi selecionado o sensor 

FSR 400 (Interlink Electronics8), com diâmetro de 5 mm e uma 

faixa de medição até 10 kg. O sinal de resposta é uma variação 

de resistência entre seus terminais. A Figura 23 apresenta 

uma imagem deste sensor. O fabricante destaca que sua 

construção é feita em um filme de polímero flexível capaz de 

suportar mais de 10 milhões de atuações (teste realizado com 

peso de 1 kg a uma frequência de 4 Hz). 

 

 

 
Figura 23 – Sensor FSR400. Interlink Electronics, 2012a. 

 

 

A variação de resistência entre os terminais do sensor é 

mensurada ao conectá-lo em série com outro resistor de valor 

fixo e energizá-los. Conforme a Figura 24. Tal montagem 

aplica o conceito de divisor de tensão, onde Vm é o sinal elétrico 

de saída que regido pela equação 3. 

Na Figura 26, é ilustrado a ação de pressionar o sensor, 

dessa forma reduz a resistência do sensor, apresenta na 

Figura 25 do gráfico da resistência pela força aplicada. 

 

 

                                                   
8
 http://www.interlinkelectronics.com/ 
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Figura 24 – Montagem do sensor FSR400.  

 

 

O sensor apresenta uma resposta não linear e sim do 

tipo logarítmica, apresentada na Figura 25. 

 

 

 
Figura 25 – Curva resistiva do sensor FSR400. Interlink Electronics, 

2012b. 

 

 

A Equação 3 representa o equacionamento elétrico do 

divisor de tensão apresentado na Figura 26. 
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Na ilustração da Figura 26 é demonstrado que ao 

pressionar o sensor, sua resistência sofre variação, ao ser 

utilizado um circuito de divisor de tensão o valor da tensão 

sobre o resistor de medição (RM) é proporcional a força 

exercida. 

 

 

    
Figura 26 – Simulação da variação da tensão sobre o sensor. 

 

 

Visto o gráfico supracitado, é possível extrair uma 

premissa que para o intervalo de força 10 gramas até 2.000 

gramas o valor resistivo para cada força exercida sobre o 

sensor será único, no manual do fabricante do sensor, a curva 

se estende ate 10.000 gramas. Sendo possível executar uma 

correlação linear entre o valor de tensão medido e o valor de 

força exercido, expressa na equação 4. 

 

 
                          (4) 

 

 

Está equação foi obtida com o rastreamento dos valores 

obtidos de tensão sobre o resistor Rm ao ser executado uma 

força no sensor FSR400. Para realizar este rastreamento 

utilizou-se uma balança de precisão e um suporte metálico 

tensionado por molas, a Figura 27 é a imagem desta estrutura. 
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Figura 27 – Simulação da variação da tensão sobre o sensor. 

 

 

Com o objetivo de calibrar o sensor realizou-se as 

aquisições de 10 pontos de medição, inseriram tais dados em 

uma planilha de cálculo, criou-se um gráfico e solicitou-se que 

o software realizasse a curva de tendência logarítmica 

apresentando a equação característica, supracitada. 

Na construção do bloco da unidade de processamento 

utilizou-se o microcontrolador MSP430F169 (Texas 
Instruments).  

Esse microcontrolador possui as seguintes 

características:  

 

 Alimentação de 1,8 volts até 3,6 volts; 

 Baixo consumo; 

 Cinco modos de consume/operação; 

 Retorno de modo baixo consume para o ativo em 6µs; 

 Arquitetura RISC de 16 bits; 

 Conversor analógico para digital de 12 bit sendo do tipo 

aproximação sucessiva, com referência interna, com 

oito entradas, possibilita Sample-and-Hold e erro 

menor ou igual a ±2 bits menos significativos; 

 Dois conversores de digital para analógico de 12 bits; 

 Três contadores de 16 bits; 
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 Canais de comunicação USART, SPI e I2C; 

 60 KB memória Flash; 

 2 Kbytes de RAM. 

 

As características supracitadas são importantes para o 

desenvolvimento do equipamento proposto, por exemplo, o 

conversor analógico digital de 12 bits, que permite 4095 

divisões entre o GND e a tensão de referência (Vref). Conforme 

informado anteriormente este microcontrolador possibilita a 

configuração de tensão de referência interna de 2,5 volts. Com 

essas variáveis o bit de conversão tem um valor de 610µV. 

Quanto menor o valor de conversão, mais preciso será o 

valor adquirido, como o comportamento do sensor é logaritmo a 

variação de força nos limites do sensor deve ser mais intensa 

para que ocorram variações de resistências que ocasione 

mudanças sensíveis ao conversor AD. 

Experimentos com um microcontrolador ATMEL9 com 

AD de 10 bits demonstraram que a resolução do conversor é 

importante para que o microcontrolador possa realizar a 

medição com melhor precisão e refinamento dos dados 

adquiridos. A mudança de conversor de 10 bits para 12 bits 

agregou uma ordem de precisão acima de oito vezes. 

Durante o processo de desenvolvimento e testes, 

empregou-se o uso da Target Board e da ferramenta de debug 

MSP-FET430UIF10 apresentada na Figura 28. 

Tais ferramentas proporcionam velocidade no 

desenvolvimento, pois já se encontram prontas e permitem 

utilizar o software de programação da própria TI, o Code 
Compose Studio (CSS), que é baseado no software Eclipse e 

possibilita programação tanto em linguagem Assembly quanto 

em linguagem C. 

 

 

                                                   
9
 ATMEL:  

10 http://www.ti.com/tool/msp-ts430pm64/ 
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Figura 28 – Placa de desenvolvimento Target Board e ferramenta de 

debug MSP-FET430UIF. IC TRADE NET, 2012. 

 

 

Na Figura 29, é apresentada a versão de teste do 

protótipo montada em matriz de contatos. O custo elevado do 

sensor impossibilitou a construção de um hardware que 

executasse a aquisição simultânea de todos os quirodáctilos, 

optando-se apenas por medições individuais, contudo o 

hardware permite a conexão de mais sensores, porém o 

software necessitaria de pequenas mudanças. 

 

 

 
Figura 29 – Versão do protótipo em matriz de contatos. 
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Realizadas as montagens dos três blocos, adicionou-se o 

um quarto bloco, da comunicação USB, que não estava 

declarado no diagrama de bloco visto que o mesmo era 

preliminar e não vislumbrava todo o contexto necessário para 

o desenvolvimento. O chip utilizado foi o conversor USB para 

UART (Microchip), o MCP2200. Conforme a folha de dados do 

fabricante se efetuou a montagem apresentada na Figura 30. 

 

 

 
Figura 30 – Circuito de teste para o MCP2200. (Microchip, 2012). 

 

 
6.1.2 Desenvolvimento do firmware 

 

 

Após efetuar a montagem dos circuitos em matriz de 

contatos, partiu-se para o desenvolvimento do firmware. O 

funcionamento é indicado pelo fluxograma apresentado na 

Figura 31. 

O firmware entra em funcionamento ao se iniciar o 

microcontrolador. Após realizar as configurações do sistema, o 

microcontrolador entre em modo de baixo consumo, 

aguardando o uso do operador. Após um minuto sem haver 

pressionamento de botão, contado através da interrupção de 

um temporizador, o sistema entra em modo stand-by e 

aguarda que o botão de ligar/desligar seja pressionado. 

 



 

72 

 
Figura 31 – Fluxograma do firmware do protótipo do dinamômetro. 
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Em modo ativo, o sistema aguarda o botão confirmar ser 

pressionado, o que conduz o usuário para o “menu” de opções, 

de modo a selecionar qual tarefa dentre três possíveis ele 

deseja realizar (aquisição de medidas dos cinco dedos, 

enviar/descarregar dados para/no o computador e 

configurações do equipamento ). A tarefa selecionada é, então, 

executada e o sistema retorna para o “menu”, aguardando 

novos comandos por mais um minuto. 

O protótipo de teste executa apenas uma analise com 

medição de cinco dedos de uma das mãos, sendo que para cada 

quirodáctilo é executado 30 medições, esta limitação é 

proveniente do limite da RAM, onde são armazenados os dados 

adquiridos, para a versão final será associado uma memória 

externa com a capacidade mais 200 análises (possibilitando até 

100 pacientes). 

O processo de aquisição consiste na conversão média de 

um determinado número de amostras, sendo o padrão quatro, 

porém pode-se trocar este valor no “menu” de configuração do 

sistema. Outros dois parâmetros são possíveis de serem 

configurados: o intervalo de amostragem e o intervalo de 

aquisição. A Figura 32 ilustra o processo de aquisição. 

 

 

 
Figura 32 – Processo de aquisição. 
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6.1.3 Desenvolvimento do software 

 

 

Na Figura 33, é apresentada uma tela do software criado 

em Delphi para conectar a COM Virtual (criado pela conexão 

do computador ao MCP2200) e receber os dados enviados do 

protótipo. Após a conexão do dinamômetro à porta USB do 

computador, o software estará apto para receber os dados 

provenientes do equipamento. Após recebidos com sucesso, os 

dados podem ser armazenados em um arquivo texto através da 

opção Salvar. 

 

 

 
Figura 33 – Software de aquisição. 

 

 

O botão Gerar Gráfico pode ser utilizado para mostrar as 

curvas adquiridas durante a avaliação da preensão manual. 

Um exemplo de gráfico típico de uma avaliação de preensão 

manual é apresentado na Figura 34. 
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Figura 34 – Curvas geradas pela simulação de força. 

 

 

O gráfico apresenta as curvas força em função de 

aquisições para cada quirodáctilo mensurado. O botão 

Relatório possibilita a impressão da tela. 

 

 
6.1.4 Simulações 

 

 

Utilizou-se como software de simulação numérica o 

Proteus, para realizar testes e validações do hardware básico, 

como botões e LCD. Contudo a falta dos modelos de alguns 

componentes impossibilitou a confecção completa da 

simulação. Figura 35. 
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Figura 35 – Simulação do hardware. 

 

 
6.2 Ensaios de bancada 

 

 

Os testes de validação do hardware deram-se através de 

ensaios em bancada, constituindo-se principalmente de dois 

quesitos: consumo e aquisição de dados; comprovando o 

funcionamento do mesmo. 

 

 
6.2.1 Consumo energético 

 

 

Na Tabela 2, é apresentado o consumo energético do 

protótipo. Para a alimentação, utilizou-se quatro pilhas 

recarregáveis de 1,2 volts cada com capacidade de corrente de 

2.500 mAh. 

 

 
Tabela 2 – Consumo energético do protótipo. 

Modo Consumo (mA) 

Stand-by 10 

Descanso 20 

Aquisição 45 

Ativo 30 

P2.5/ROSC/CA5
25

P2.4/CA1/TA2
24

P2.3/CA0/TA1
23

P2.2/CAOUT/TA0/CA4
22

P2.1/TAINCLK/CA3
21

P2.0/ACLK/CA2
20

P1.2/TA1
14

P1.1/TA0
13

P1.0/TACLK/CAOUT
12

P1.3/TA2
15

P1.4/SMCLK
16

P1.7/TA2
19

P1.6/TA1
18

P1.5/TA0
17

P2.6/ADC12CLK/CA6
26

P2.7/TA0/CA7
27

P3.0/UCB0STE/UCA0CLK
28

P3.1/UCB0SIMO/UCB0SDA
29

P3.2/UCB0SOMI/UCB0SCL
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Extrapolando os dados de consumo energético 

apresentados, caso o protótipo seja mantido continuamente em 

aquisição de dados, a durabilidade da fonte de energia 

ultrapassaria 48 horas. Contudo, como foi implementado no 

software um sistema de economia de energia através do modo 

stand-by, a autonomia pode chegar a mais de 200 horas. 

 

 
6.2.2 Coleta de dados 

 

 

Para se realizar a coleta dos dados, utilizou-se uma 

plataforma que pressiona o sensor contra uma balança. Na 

Tabela 3 são apresentados os dados coletados do protótipo com 

sete valores de força distintos, conforme apresentado na 

tabela. Verifica-se um valor de erro expressivo de 35% na 

primeira aquisição e um erro médio nas demais de 10%, 

provenientes de um erro na equação de conversão empregada 

inicialmente como polinomial de sexta ordem, contudo esta 

equação foi substituída por uma logarítmica.  

 

 
Tabela 3 – Dados coletados (polinômio). 

Peso (g) Tensão (volts) Valor LCD (g) Erro 

100 0,285 135 35% 

300 0,527 325 8% 

700 0,8425 780 11% 

1200 1,0769 1321 10% 

1700 1,2212 1890 11% 

2300 1,282 2500 9% 

3500 1,3602 3700 6% 

 

 

São apresentados os dados adquiridos com a equação 

logarítmica na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Dados coletados (logarítmica). 

Peso (g) Tensão (volts) Valor LCD (g) Erro 

100 0,285 105 5% 

300 0,527 307 2,33% 

700 0,8425 715 2,15% 

1200 1,0769 1270 5,83% 

1700 1,2212 1759 3,47% 

2300 1,282 2380 3,48% 

3500 1,3602 3590 2,57% 

 

 

Na Figura 36, foi realizado um ensaio com o sensor, no 

qual o osciloscópio TDS2024 efetuava a medição de tensão, 

sobre a resistência do sensor, ao ser executadas preensões e 

toque sobre o mesmo, verificando o tempo de resposta do 

sensor. 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 36 – Curvas de força adquiridas no osciloscópio. (a) preensão 

aleatória e (b) toques de digitação.  

 

 

Os objetivos destas medições foram de analisar o tempo 

de resposta do sensor (aproximadamente 50ms) e o 

comportamento da forma de onda (logarítmica). 

Na Figura 37 agruparam-se três avaliações de força. 

Tais avaliações foram realizadas apenas para elucidar a 

representação gráfica. Esta avaliação deu-se com três 

voluntários que foram orientados a executar uma força sobre o 

sensor simulando uma avaliação real. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 37 – Curvas geradas pela simulação de força palmar. (a) 

primeiro indivíduo, (b) segundo indivíduo e (c) terceiro indivíduo.  
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Para esta primeira simulação indicou-se que, para 

medição de força do polegar, o braço deveria ficar a um ângulo 

de 90° sobre uma mesa com os demais dedos flexionados, 

permitindo que a polpa do polegar (área onde se localiza as 

digitais) pressionasse o sensor, a resultante da força tende em 

direção à palma da mão. Para os demais dedos, a mão deveria 

estar paralela à mesa e o sensor posicionado na polpa do 

quirodáctilo a ser mensurado. Ao executar o teste, a força é 

aplicada em direção à palma da mão. 

Efetuando uma análise dos gráficos abaixo é possível 

visualizar que o 1° quirodáctilo (polegar) destaca-se como 

sendo o que desenvolveu a maior força. 

Na Figura 38 agruparam-se três avaliações de força de 

pinça. Nos gráficos, observa-se que, em determinadas ocasiões, 

os indivíduos apresentam disparidades de força entre o 5° 

quirodáctilo e os demais. Nesta segunda simulação indicou-se 

que para medição do polegar o braço deveria ficar a um ângulo 

de 90° sobre uma mesa com os demais dedos flexionados, 

permitindo que a polpa do polegar (área onde se localiza as 

digitais) pressiona-se o sensor, a resultante da força tende a ir 

em direção a palma da mão. Para os demais dedos a mão 

deveria estar paralela a mesa e o sensor posicionado na polpa 

do quirodáctilo a ser mensurado. Ao executar a força a direção 

desta também será a palma da mão. 

Nessa aquisição, solicitaram-se aos três indivíduos que 

efetuassem força sobre o sensor, com os cinco dedos tocassem 

uma superfície plana simultaneamente. Com o sensor 

posicionado sobre quirodáctilos, o braço deveria formar um 

ângulo de 90° sobre uma mesa, permitindo que as polpas 

exercessem a força em direção ao centro. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 38 – Curvas geradas pela simulação de força de pinça. (a) 

primeiro indivíduo, (b) segundo indivíduo e (c) terceiro indivíduo. 
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Na Figura 39, foram agrupadas três avaliações de força 

de garra. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

  
(c) 

Figura 39 – Curvas geradas pela simulação de força de garra. (a) 

primeiro indivíduo, (b) segundo indivíduo e (c) terceiro indivíduo. 

 



   

  83 

 

Nestes gráficos, são visíveis duas situações opostas, na 

qual dois indivíduos apresentam uma força de preensão de 

garra mediana e o 3° indivíduo apresenta uma grande 

variação. 

Durante o processo de medição, constatou-se que o 

indivíduo que apresentou maior variação de preensão de garra 

possuía unhas mais longas, isto ocorreu devido à tentativa do 

indivíduo em manter a unha de forma a não sentir dor ou 

desconforto, conforme Figura 40.  

 

 

 
Figura 40 – Primeiro indivíduo executando força de garra. 

 

 

Estas características são relevantes para construção do 

modelo ergômetro, contudo não será o alvo deste trabalho 

atuar tais variáveis de projeto. 

 

 
6.3 Sinapse da inovação 

 

 

O Programa Sinapse da Inovação foi idealizado no 

intuito de transformar e aplicar as boas ideias geradas em 

teses, dissertações, trabalhos científicos e tecnológicos e outros, 

desenvolvidos por estudantes, pesquisadores e outros 

profissionais dos diferentes setores do conhecimento e 
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econômicos, em negócios de sucesso. Com o intuito de propiciar 

a criação de uma cultura empreendedora e a cooperação entre 

os diferentes atores do processo de inovação. 

Nessa busca empreendedora publicou-se o projeto neste 

programa, ao término da primeira etapa, em ampla votação, 

da comunidade proponente e visitante do site, a posição de 

segunda ideia mais investida na Bolsa de Ideias. Conforme a 

Figura 41, apresenta o resultado da primeira etapa. 

 

 

 
Figura 41 – Resultado de primeira etapa do Sinapse da Inovação. 

CERTI, 2011. 
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7 CONCLUSÕES E DISCUSSÃO 

 

 

O protótipo desenvolvido foi capaz de medir a força 

exercida em um ponto por cada dedo individualmente e 

transferir estas informações ao computador com baixo 

consumo de energia (menos de 100 mW), o que eleva a 

autonomia do sistema alimentado com baterias recarregáveis. 

Com o desenvolvimento do software em Delphi, a geração dos 

gráficos proporciona ao profissional a capacidade de avaliar se 

o tratamento do paciente está evoluindo e, desta forma avaliar 

se os objetivos do trabalho foram alcançados ou propor novas 

metodologias de trabalho que tenham maior probabilidade de 

sucesso em cada caso. 

 

 
7.1 Discussão 

 

 

Ao longo do estudo bibliográfico, evidenciou-se que o 

desenvolvimento humano esteve e está ligado diretamente ao 

uso dos membros superiores, especificamente as mãos. Elas 

são ferramentas que manipulam, seguram e prensam objetos 

variados, tais como, martelos, lápis, pinças, teclado, mouse, 

entre outras, possibilitando a interação do homem com o meio, 

a construção e o uso de ferramentas. 

O bom funcionamento da fisiologia dos membros 

superiores acarreta no bom desempenho do indivíduo, 

aumenta a produtividade e o bem-estar. No caso de lesões das 

mãos, os fisioterapeutas necessitam de equipamentos capazes 

de gerar avaliações com precisão para efetuar o correto 

tratamento e acompanhamento do quadro clínico. 

O projeto foi desenvolvido utilizando a metodologia de 

projeto, simulação em software numérico, montagem e teste 

dos blocos, numa primeira etapa individualmente, e em 

seguida foi feita a integração dos módulos testados. 

A metodologia aplicada neste projeto mostrou-se 

adequada, pois possibilitou o teste e integração de todas as 

etapas de forma rápida e segura. 
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Durante o processo de desenvolvimento do equipamento, 

observou-se que para atingir o estágio de produto, são 

necessários muitos outros elementos. Além do projeto do 

hardware, firmware e software, faz-se necessária a aplicação 

de conhecimentos de ergonomia, usabilidade, funcionalidade 

do sistema e de gestão empresarial. A integração destes 

conhecimentos possibilita a geração de um produto com um 

ciclo de vida bem definido, no qual os conceitos de vida de 

produto, custo de produção, desenvolvimento, valor de venda e 

tributação deverão ser mais bem trabalhados. 

 

 
7.2 Sugestão de melhorias 

 

 

Cada etapa do projeto agregou substancialmente ao 

desenvolvedor crescimento profissional e especificidade no 

desenvolvimento de projetos. Contudo, nem todas as etapas 

necessárias ao desenvolvimento do produto foram abordadas, 

sendo necessária a realização dos seguintes passos ou 

melhorias: 

 

 Implementar uma interface com usuário através 

de display gráfico e tela sensível ao toque. 

 Inserção de mais sensores para verificar mais 

pontos de força. 

 Implementar um sistema de recarga de baterias. 

 Melhorar o software gerador de gráficos e 

integrá-lo a um sistema de banco de dados. 

 

 
7.3 Sugestão para trabalhos futuros 

 

 

Durante o processo de desenvolvimento sugiram 

aplicações e sugestões para que o dinamômetro fosse utilizado 

nas áreas de odontologia, por exemplo, para medir a força da 

mandíbula, no setor de ortopedia a medição de força de 

impacto de membros superiores e inferiores e na área 
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neurológica poderiam ser aplicado na análise de tempo de 

resposta de sinal luminoso ou sonoro. Uma sugestão de um 

visitante no programa Sinapse da Inovação foi aplicar o 

equipamento para medir a força do “dedo de gatilho 

enferrujado” de policiais, o que demonstra a preocupação da 

sociedade com a segurança e aplicabilidade dos equipamentos 

disponíveis no mercado. 
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