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RESUMO 

 

 

Exoesqueletos são tecnologias promissoras na medicina de reabilitação, uma vez que, auxiliam 

pacientes debilitados a melhorar suas habilidades motoras, aumentando assim a qualidade de 

vida desses indivíduos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi projetar e desenvolver um 

exoesqueleto de membros inferiores para assistência à locomoção, ajustável e personalizado 

para crianças, com base na compreensão do sistema neuromusculoesquelético e nas 

características da marcha humana. Desta forma, o estudo dessa órtese robótica envolveu a 

investigação das tecnologias existentes no mercado, considerando suas aplicações, sistemas de 

desempenho, componentes estruturais, vantagens e desvantagens. Em seguida, foi realizada a 

simulação do sistema de atuação no software aberto Tinkercad, com o propósito de controlar o 

tempo da marcha e obter um exoesqueleto funcional. Simultaneamente, a estrutura mecânica 

do dispositivo foi modelada pelo software Autodesk Inventor para auxiliar na construção física 

e análise de tensões. Finalmente, realizaram-se testes e a montagem final, a qual consiste em 

um exoesqueleto ajustável com dois graus de liberdade em um membro inferior. 

 

Palavras-chave: Dispositivo Assistivo. Exoesqueleto. Membro Inferior. Marcha Humana. 

Crianças. 

  



ABSTRACT 

 

 

Exoskeletons are promising technologies in rehabilitation medicine, since they help debilitated 

patients to improve their motor skills, thus increasing the quality of life of these individuals. 

Therefore, the objective of this work was to design and develop an adjustable, personalized and 

for locomotion assistance lower limb exoskeleton for children, based on the understanding of 

the neuromusculoskeletal system and the characteristics of human gait. Thus, the study of this 

robotic orthosis involved an investigation of existing technologies on the market, considering 

its applications, performance systems, available components, advantages and disadvantages. 

Then, a simulation of the actuation system in the open software Tinkercad was perfomed, with 

the purpose of controlling the gait time and obtaining a functional exoskeleton. Simultaneously, 

a mechanical structure of the device was modeled by Autodesk Inventor software to assist in 

physical construction and stress analysis. Finally, tests and a final assembly were performed, 

which consists of an adjustable exoskeleton with two degrees of freedom in a lower limb. 

 

Key Words: Assistive Device. Exoskeleton. Lower Limb. Human Gait. Children. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o desenvolvimento de tecnologias ou dispositivos assistivos, os quais são 

definidos como “aqueles cujo objetivo principal é manter ou melhorar o funcionamento e a 

independência de um indivíduo para facilitar a participação e melhorar o bem-estar geral”, 

encontra-se em constante ascensão, devido ao grande número de pessoas com deficiências e o 

crescente acesso às novas tecnologias eletromecânicas (WHO, 2020). 

Segundo um estudo da Global Burden of Diseases, estima-se que 93 milhões de crianças 

no mundo, entre 0 e 14 anos, apresentam alguma deficiência. Dentre elas, muitas possuem 

deficiência física (ou motora) com causas variadas, incluindo lesões neurológicas, 

neuromusculares, ortopédicas ou congênitas, afetando, desta forma, a coordenação, fala e 

motricidade do indivíduo (WHO, 2011). 

Esse tipo de deficiência pode impactar diretamente os membros inferiores e suas 

complicações ao indivíduo são tanto emocionais quanto físicas, tais como dependência para 

realização de tarefas, escaras de pressão, diminuição da massa muscular e da capacidade 

aeróbica, disfunções fisiológicas, doenças cardíacas e renais, depressão ou morbidez, entre 

outras consequências (JUNIOR, 2014).  

Por conseguinte, há a necessidade de desenvolver tecnologias que auxiliem na 

reabilitação e locomoção. Os exoesqueletos são dispositivos que atuam em paralelo com os 

membros afetados e visam aumentar a capacidade humana, promover suporte funcional e 

reabilitacional, corrigindo ou complementando os movimentos perdidos, a partir de sistemas de 

controle construídos com motores e armações mecânicas (CASTRO & ASSIS, 2016).  

Em virtude dos fatos mencionados e levando em consideração que este dispositivo 

assistivo de membros inferiores direcionado para crianças apresenta lacunas nas pesquisas 

científicas, enfatiza-se que é imprescindível conhecimentos interdisciplinares, de modo que a 

interface homem-máquina seja eficaz e confortável, promovendo melhores qualidade e 

expectativa de vida. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Projetar e desenvolver um exoesqueleto de membros inferiores para crianças que 

apresentam dificuldades de locomoção.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Compreender os processos para a construção de um exoesqueleto de membros inferiores 

para assistência locomotiva; 

b. Avaliar a problemática das dificuldades de locomoção; 

c. Programar uma órtese robótica para assistência à locomoção que mimetize a marcha da 

criança; 

d. Simular os atuadores do dispositivo; 

e. Modelar o sistema estrutural do exoesqueleto e realizar análise de tensões; 

f. Desenvolver um exoesqueleto ajustável com design lúdico e com dois graus de 

liberdade. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SISTEMAS DO CORPO HUMANO E RELAÇÕES COM A LOCOMOÇÃO 

A ação de caminhar é considerada simples para muitos indivíduos. No entanto, é uma 

capacidade complexa que se desenvolve ao longo de vários anos. Conforme a criança inicia seu 

desenvolvimento estrutural e funcional, há também o refinamento do seu padrão de marcha. A 

marcha humana é uma interação e coordenação de sistemas do corpo humano, tais como o 

sistema musculoesquelético, cardiovascular, pulmonar, neurológico e sensorial (vestibular, 

proprioceptivo e visão) (CARTER, et al., 2011).  

De acordo com a definição de Borelli no livro “De Motu Animalium” (O Movimento 

dos Animais) de 1680, a biomecânica da marcha humana deve ser observada como uma 

estrutura (esqueleto) composta de alavancas (ossos) e pivôs (articulações) que se movimenta 

devido às forças resultantes dos pares de músculos antagonistas e agonistas (Fig. 1) 

(PALLADINO & DAVIS III, 2012). Desta forma, observa-se o humano como uma máquina, 

reduzindo fenômenos fisiológicos e patológicos à fenômenos mecânicos (MEDVED, 2001).  

 

Figura 1: Representação do movimento humano como resultado da ação de pares de músculos, ossos e 

articulações, contido no livro De Motu Animalium de Borelli. 

 

Fonte: (PALLADINO & DAVIS III, 2012). 
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MEDVED (2001) apresenta uma definição adicional para a locomoção, a qual consiste 

em um sistema suportando todo o corpo (sistema esquelético) e; um sistema gerando forças 

ativas para realizar movimentos (sistema muscular). Ressalta-se que estas forças combinadas 

com forças externas (gravitacional e par ação-reação), forças musculares elásticas, forças 

inerciais resultantes do movimento da massa corporal, determinarão a cinemática do corpo. 

Finalmente, há ainda o sistema que controla e coordena a atividade motora, o sistema nervoso 

(MEDVED, 2001). 

Diante deste contexto, destacam-se os sistemas musculoesquelético e neural, suas 

características fundamentais e como elas sustentam a marcha humana.  

 

2.1.1 SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

Centenas de ossos, articulações e músculos trabalham em conjunto com a finalidade 

de movimentar o corpo humano (WANG, et al., 2013). Sucintamente, o sistema esquelético 

fornece sustentação e estabilidade para a marcha humana (Fig. 2) (Marieb & Hoehn, 2013) e; 

o sistema muscular gera e absorve energia (SOUSA, et al., 2012). Em conjunto, estes sistemas 

possuem a capacidade de produzir uma postura e mobilidade articular adequadas para a 

realização das mais variadas tarefas do cotidiano. 

A possibilidade de caminhar e levantar ocorre durante a infância quando a massa 

muscular aumenta e desenvolve-se um maior controle da mobilidade. Desta forma, deve ser 

considerado que recém-nascidos não ficam em posição ereta ou caminham, uma vez que, não 

há ainda força suficiente para suportar o seu próprio corpo contra à gravidade e não há um 

intervalo de movimentações suficiente para estender o quadril (CECH & MARTIN, 2012). 
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Figura 2: Divisões do sistema esquelético (Azul - Esqueleto axial. Dourado - Esqueleto apendicular). 

 

Fonte: (TORTORA & DERRICKSON, 2016). 

 

As articulações classificadas estruturalmente como sinoviais apresentam movimentos 

em eixos anatômicos permitidos, determinando seu grau de liberdade (GL) articular, ou seja, 

número de eixos em que uma articulação pode se movimentar. No plano sagital, há extensão e 

flexão; frontal, há abdução e adução e; transversal há rotações interna e externa (ALIMAN, et 

al., 2017). A Figura 3 e Tabela 1 apresentam os graus de liberdades das articulações a serem 

estudadas neste projeto, assim como suas relevâncias para a marcha humana (SANTOS, 2011). 
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Figura 3: Movimentos angulares, rotacionais e especiais das articulações do quadril e do joelho. 

 

Fonte: (TORTORA & DERRICKSON, 2016). 

 

Tabela 1: Graus de Liberdade de cada articulação do membro inferior. 

Articulações Graus de Liberdade Movimentações Relevâncias 

Quadril 3 (multiaxial) 

Flexão-Extensão 

Abdução-Adução 

Rotações Interna-Externa 

Levantar, sentar, subir, descer, 

equilíbrio, curva durante a 

locomoção 

    

Joelho 2 (biaxial) 

Flexão-Extensão 

Rotações Interna-Externa (limitada 

e muitas vezes desconsiderada) 

Sentar, levantar, subir, descer 

Fonte: Adaptado de (PAMUNGKAS, et al., 2019). 

 

2.1.2. SISTEMAS NEUROLÓGICO E SENSORIAL 

O sistema nervoso é essencial no controle motor e na criação de padrões motores para 

conservar a energia durante o ciclo da marcha, proveniente da capacidade de aprendizado, 

memorização, planejamento e execução (GILADI, et al., 2007). De acordo com CECH & 

MARTIN (2012), por volta de 1 ano de idade uma criança começa a caminhar, porém seu 

padrão de marcha torna-se mais coordenado e refinado após 6 anos. Este fenômeno é propiciado 

a fatores como a mielinização do sistema nervoso, formação dendrítica e amento do número de 

neurônios motores (CECH & MARTIN, 2012). 

Diante deste tema, o sistema sensorial permite capturar informações do meio externo 

e da trajetória do corpo na marcha, as quais serão processadas pelo sistema nervoso central 

(CECH & MARTIN, 2012), sendo realimentadas ao sistema, gerando marcha e equilíbrio 

adequados. 

 

2.2 PARÂMETROS DO CORPO HUMANO 

Tendo em vista a interação entre o sistema musculoesquelético e neural, o próximo 

passo para a compreensão da execução deste projeto é o entendimento da marcha humana. 
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Subsequentemente à fundamentação desta análise, estabelecem-se os fatores biomecânicos 

(movimentos e forças que atuam no corpo) e antropométricos (aspectos físicos do indivíduo) 

envolvidos nos membros inferiores.  

 

2.2.1 MARCHA HUMANA 

A marcha humana pode ser definida como um processo de locomoção baseado em um 

padrão cíclico dos movimentos do corpo (Fig. 4). Sua análise é feita em um ciclo que se inicia 

com o contato do pé de um dos membros inferiores no solo e termina no mesmo movimento, 

caracterizando uma passada (KIRTLEY, 2006).  

O ciclo da marcha é dividido em duas fases, a de apoio e a de balanço. A fase de apoio 

corresponde a 60% do ciclo e caracteriza-se pelo contato do membro inferior com o solo. Pode 

ser dividida em: apoio inicial (0% a 2%), quando há contato inicial do calcanhar com o solo e 

ambos os membros estão no solo; resposta à carga (2% a 10%), preparação do membro para 

receber a carga do corpo; apoio médio (10% a 30%) inicia-se com o apoio completo de um dos 

pés no solo, sustentando toda a carga do corpo; e apoio terminal (30% a 50%), quando há apoio 

duplo, até a retirada de um dos calcanhares. Pode-se considerar uma outra etapa, a de pré-

balanço (50% a 60%) que consiste na iminência da retirada dos dedos do solo para início da 

fase de balanço (RIBAS, et al., 2007). 

A fase de balanço corresponde a 40% do ciclo e caracteriza-se pela permanência do 

membro inferior no ar. Pode ainda ser segmentada em três estágios: balanço inicial (60% a 

73%), quando o pé deixa o solo e eleva-se; balanço médio (73% a 87%), quando o membro 

avança sob o corpo; e balanço terminal (87% a 100%), quando há uma redução da velocidade 

do membro para que o calcanhar atinja o solo novamente (RIBAS, et al., 2007). 
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Figura 4: Ciclo da marcha humana. 

 

Fonte: Adaptado de (Levangie & Norkin, 2011). 

 

Os parâmetros da marcha humana que diferem significativamente entre um adulto e 

uma criança são tempo do passo (inicia com o contato do pé no solo até sua retirada), tempo do 

ciclo (duração das duas fases da marcha) e cadência (número de passos por unidade de tempo) 

(ALOBA, et al., 2019). 

Considera-se que a capacidade de marcha atinge maturidade quando o indivíduo tem 

entre 7 e 8 anos, segundo parâmetros de duração do suporte único, velocidade de caminhada, 

comprimento do passo (distância entre apoio de um pé até toque do pé contrário) e a proporção 

da extensão pélvica em relação à extensão do tornozelo. No entanto, o comprimento dos 

segmentos corporais ainda cresce após alguns anos (FROEHLE, et al., 2013). 

A marcha de crianças entre 5 e 10 anos apresenta parâmetros espaço temporais distintos 

e variam de acordo com os dados apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Dados espaço temporais (média ± DP) da marcha de crianças de 5 a 10 anos. 

 

Fonte: Adaptado de (MANFIO, et al., 2011). 

 

2.2.2 ANÁLISE BIOMECÂNICA 

A partir do conhecimento da marcha humana, deve-se estudar alguns dos fatores 

biomecânicos e antropométricos do sistema biológico para poder desenvolver um exoesqueleto 

próximo do ideal.  

Dentre os parâmetros biomecânicos, deve-se considerar a cinemática e a cinética. A 

primeira consiste no estudo de corpos em movimento constante, desta forma, analisa-se os 

movimentos dos segmentos corporais e centros articulares, considerando GL e amplitude 

(CENCIARINI & DOLLAR, 2011).  

O GL varia para cada articulação do membro inferior e sua amplitude depende 

diretamente da atividade que o indivíduo está executando. Ao analisar a marcha normal, o plano 

anatômico de maior importância é o sagital, logo avaliando-o tem-se no ciclo da marcha que a 

variação do quadril é de 20˚ em flexão e 36˚ de extensão; a articulação do joelho varia 70˚ em 

flexão e 0˚ de extensão e; para o tornozelo, a flexão plantar é de 20˚ e a dorsiflexão de 25˚ 

(LYU, et al., 2016). 

Em um estudo realizado com crianças de 5 a 10 anos, a variação dos ângulos articulares 

pode ser dada de acordo com as curvas da Figura 5 e seus valores são mostrados na Tabela 3. 

 

 5-6 anos (n=9) 7-8 anos (n=8) 9-10 anos (n=11) 

Cadência (passos/min.) 135,07 ± 8,21 a 131,50 ± 12,79 122,29 ± 11,49 

Velocidade (m/s) 1,10 ± 0,07 a 1,21 ± 0,13 1,23 ± 0,07 

Velocidade (NE) 0,33 ± 0,02 0,35 ± 0,04 0,33 ± 0,02 

Comprimento do ciclo (m) 0,97 ± 0,06 b 1,09 ± 0,06 b 1,21 ± 0,07 b 

Comprimento do ciclo (NE) 0,84 ± 0,04 0,88 ± 0,07 0,87 ± 0,03 

Comprimento do passo (m) 0,50 ± 0,04 b 0,56 ± 0,04 a 0,63 ± 0,03 b 

Comprimento do passo (NE) 0,43 ± 0,03 0,45 ± 0,04 0,45 ± 0,02 

Tempo do ciclo (s) 0,89 ± 0,05 a 0,92 ± 0,09 0,98 ± 0,09 

Apoio simples (% ciclo) 34,35 ± 2,76 36,04 ± 2,53 36,91 ± 2,25 

a Diferenças significativas entre 5 a 6 anos de idade e 9 a 10 anos de idade. 

b Diferenças significativas entre todos os grupos. 

NE = dados normalizados pela estatura. 
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Figura 5:Amplitude de Movimento das Articulações dos Membros Inferiores da marcha de crianças de 5 a 10 

anos. A – Quadril. B – Joelho. C - Tornozelo 

 

Fonte: Adaptado de (MANFIO, et al., 2011). 

 

Tabela 3:Ângulos articulares no plano sagital (média ± DP) da marcha de crianças de 5 a 10 anos. 

 5-6 anos (n=9) 7-8 anos (n=8) 9-10 anos (n=11) 

Flexão do quadril (°) 26,48 ± 7,17 26,96 ± 7,85 22,99 ± 8,11 

Extensão máxima do quadril (°) -13,51 ± 7,21 -20,21 ± 7,97 -20,96 ± 5,50 

Flexão do joelho (RC) (°) 18,77 ± 5,46 14,36 ± 8,13 14,35 ± 8,69 

Flexão máxima do joelho (BL) (°) 63,54 ± 8,81 61,51 ± 6,89 60,30 ± 6,17 

Extensão máxima do joelho (AS) (°) 5,19 ± 5,31 0,57 ± 8,84 1,77 ± 6,90 

Dorsiflexão máxima do tornozelo (AS) (°) -9,85 ± 6,48 -10,41 ± 5,78 -6,11 ± 7,16 

Flexão plantar do tornozelo (RC) (°) 5,48 ± 5,78 a 9,02 ± 5,21 11,95 ± 5,68 

Flexão plantar máxima do tornozelo (BI) (°) 8,29 ± 4,51 b 16,49 ± 7,47 23,43 ± 7,64 

Dorsiflexão do tornozelo (BT) (°) -5,98 ± 6,04 b 0,91 ± 5,97 4,22 ± 4,87 

a Diferenças significativas entre 5 a 6 anos de idade e 9 a 10 anos de idade. 

b Diferenças significativas entre 5 a 6 anos e os dois grupos de maior idade (7 a 8 anos e 9 a 10 anos de idade). 

RC = Resposta à carga; BL = Fase de balanço; AS = Apoio simples; BI = balanço inicial; BT = Balanço terminal. 

DP = Desvio Padrão. 

 

Fonte: Adaptado de (MANFIO, et al., 2011). 

 

A cinética é responsável pelo estudo das forças que agem no sistema, e ao analisar a 

marcha humana avalia-se o torque e a potência articular, além da força de reação do solo. Estes 

parâmetros são importantes para determinar as características dos atuadores a serem utilizados 

no exoesqueleto devendo ser aplicados no tempo e direção corretos, e intensidade apropriada. 

Ao escolher um atuador considera-se o valor máximo destes parâmetros (KADROFAKI, et al., 

2018).  

Considerando o plano sagital durante a marcha, os torques das articulações dos 

membros inferiores para crianças entre 5 a 10 anos variam conforme mostrado na Figura 6 e 

tem seu valor máximo demonstrado pela Tabela 4. 
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Figura 6: Torque das Articulações durante a marcha de crianças de 5 a 10 anos. 

A-Momento do Quadril. B-Momento do Joelho. C-M.omento do Tornozelo. 

 

Fonte: Adaptado de (MANFIO, et al., 2011). 

 

 

Tabela 4: Picos dos momentos articulares no plano sagital normalizados pela massa corporal e estatura (média ± 

DP). 

 5-6 anos (n=9) 7-8 anos (n=8) 9-10 anos (n=11) 

Momento flexor do quadril (Nm/Kg/estatura) 0,66 ± 0,15 0,80 ± 0,25 0,79 ± 0,13 

Momento extensor do quadril (Nm/Kg/estatura) -0,94 ± 0,15 b -0,61 ± 0,21 -0,57 ± 0,16 

Momento flexor do joelho (Nm/Kg/estatura) 0,32 ± 0,07 0,14 ± 0,33 0,19 ± 0,11 

Momento extensor do joelho (Nm/Kg/estatura) 0,06 ± 0,07 a -0,09 ± 0,20 -0,15 ± 0,17 

Momento de flexão plantar (Nm/Kg/estatura) 0,90 ± 0,04 0,92 ± 0,11 0,93 ± 0,06 

a Diferenças significativas entre os grupos de 5 a 6 anos e 9 a 10 anos de idade. 

b Diferenças significativas entre o grupo de 5 a 6 anos e os dois grupos de maior idade (7 a 8 anos e 9 a 10 anos). 

 

Fonte: Adaptado de (MANFIO, et al., 2011). 

 

O estudo da biomecânica também envolve corpos em movimento acelerado, logo 

considera-se a velocidade de rotação articular, parâmetro que, assim como o torque, 

influenciam diretamente na escolha dos atuadores (CENCIARINI & DOLLAR, 2011). 

 

2.2.3 ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA  

A análise dos fatores antropométricos relaciona-se com a capacidade do exoesqueleto 

em reproduzir, ao máximo, aspectos físicos do ser humano considerando suas dimensões e 

proporções do corpo (FANG, et al., 2017).  

O estabelecimento destes parâmetros antropométricos é de grande importância para o 

estudo biomecânico, visto que possibilita determinar quantitativamente as variáveis envolvidas 
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durante o movimento, auxiliando os cálculos necessários para determinação do torque do 

dispositivo e do tempo de marcha (RODACKI, s.d.). 

O corpo pode ser definido como um sistema constituído por um conjunto de segmentos 

conectados por uma articulação, em que cada parte apresenta massa, centro de gravidade (CG) 

e momento de inércia (FANG, et al., 2017). De acordo com Hall (2006), as proporções corporais 

são as mesmas para a maioria dos indivíduos, logo, para determinar o comprimento de um 

segmento é preciso multiplicar o seu fator pela altura da pessoa (H) (Fig. 7) (DOS SANTOS, 

2011).  

Considera-se importante para esta análise o comprimento dos segmentos dos membros 

inferiores, como coxa (0,245xH), perna (0,246xH) e quadril (0,191xH) (HALL, 2006). 

 

Figura 7:Relação entre segmento corporal e altura (H) do indivíduo. 

 

Fonte: (HALL, 2006). 

 

Além disso, outros parâmetros importantes para o estudo são o peso (dado em função 

de uma porcentagem em relação ao peso total de uma pessoa) e localização do CG (dado em 

função de uma porcentagem do comprimento segmentar) dos segmentos dos membros 

inferiores (Tab. 5) (SUTHERLAND, 1997). 

  



26 

 

Tabela 5: Relação entre o segmento corporal, peso e centro de gravidade. 

Segmento Peso (%) Centro de Gravidade Proximal (%) 

Coxa 10,5 43,3 

Perna 4,75 43,4 

Pé 1,43 50 

Fonte: Adaptado de (DOS SANTOS, 2011). 

 

O CG é considerado um ponto do corpo onde há aplicação da força peso resultante e sua 

localização varia durante todo o ciclo da marcha devido às alterações da posição anatômica dos 

segmentos corporais (FERREIRA & GOIS, 2018).  

No entanto, para que a marcha seja a eficiente, essa variação do CG deve ser mínima, 

sendo este aspecto influenciado pela ação muscular e pela integração do movimento dos ombros 

e do tronco (DE ARAUJO, 2006) (KIM, et al., 2014). A eficiência da marcha também está 

relacionada com o baixo gasto energético do indivíduo, o que depende da distância percorrida, 

peso corporal e, principalmente, velocidade do movimento, podendo ser analisado segundo a 

Equação 1 e Figura 8 (ROSE & GAMBLE, 2006).  

 

Equação 1: Cálculo do gasto energético. 

𝐸𝑚 =  
𝐸𝑤

𝑉
=  

32

𝑉
+ 0,0050𝑣 

 

Em = Gasto de energia (cal/kg/m) 

Ew = Gasto de energia (cal/kg/min) 

V = velocidade (m/min) 

 

Figura 8: Gasto energético durante a caminhada. 
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Fonte: (ROSE & GAMBLE, 2006). 

 

Pode-se mensurar o gasto de energia de duas formas principais, consumo de oxigênio 

pelos músculos ou produção de calor ao converter energia metabólica em energia mecânica 

(GROVER & VOLSHTEYN, 2016). No entanto, para estas mensurações, necessita-se de 

profissionais especializados e custos altos com equipamentos, logo, uma outra alternativa é o 

cálculo do Índice de Gasto Energético (IGE), que possui como variável a frequência cardíaca 

(FC) do indivíduo (Equação 2 e Tab. 6) (DAVOLI, 2016).  

 

Equação 2: Frequência cardíaca como estimativa de gasto de energia. 

𝐼𝐺𝐸 =  
𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑑í𝑎𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎   − 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑑í𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑢𝑠𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎
 

 

Tabela 6: Velocidades de Marcha e IGE correspondente para uma faixa etária. 

 

 

Velocidade de marcha no plano 

(m/min) 

 IGE (batimentos/min) 

Idade (anos) Lenta Confortável Rápida  Lenta Confortável Rápida 

6 - 8 35 ± 9,9 65 ± 8,4 93 ± 13,1  0,75± 0,36 0,48 ± 0,15 0,60 ± 0,20 

        

9-11 39 ± 11,0 70 ± 11,1 105 ± 12,0  0,69 ± 0,32 0,47 ± 0,11 0,61 ± 0,18 

Os valores demonstrados são média ± DP. 

Fonte: Adaptado de (ROSE & GAMBLE, 2006). 

 

O estudo de MANFIO et al. (2011) mostra os dados antropométricos referentes à 

massa corporal, estatura e comprimento do membro inferior para crianças entre 5 e 10 anos, 

variando de acordo com a Tabela 7. 

Tabela 7: Dados antropométricos (média ± DP). 

 5-6 anos (n=9) 7-8 anos (n=8) 9-10 anos (n=11) 

Massa corporal (kg) 22,67 ± 5,14 a 28,01 ± 7,87 31,32 ± 5,42 

Estatura (m) 1,16 ± 0,06 1,25 ± 0,10 1,40 ± 0,09 b 

Comprimento do membro inferior (m) 0,58 ± 0,04 0,63 ± 0,06 0,73 ± 0,07 b 

Comprimento do membro inferior (% estatura) 49,67 ± 1,20 a 50,39 ± 1,33 52,04 ± 2,33 

a Diferenças significativas entre 5 a 6 anos de idade e 9 a 10 anos de idade. 

b Diferenças significativas entre 9 a 10 anos de idade e os dois grupos mais jovens (5 a 6 anos e 7 a 8 anos). 

DP = Desvio Padrão. 

Fonte: (MANFIO, et al., 2011). 
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2.3 PARALISIA CEREBRAL INFANTIL 

A Paralisia Cerebral (PC) é uma doença motora causada por lesões cerebrais 

originadas no período pré-natal, perinatal ou nos primeiros anos de vida. Esta enfermidade afeta 

a marcha, tônus muscular e postura (Fig. 9). Ressalta-se que esta neuropatologia é não 

progressiva, porém, crianças com PC podem desenvolver comorbidades que afetam outras 

funções  (PATEL, et al., 2020). 

 

Figura 9: Amplitude de Movimento das Articulações dos Membros Inferiores da marcha de uma criança com 

CP. A – Tornozelo; B – Joelho; C – Quadril. 

 

Fonte: Adaptado de (ROSSI, et al., 2013). 

 

De acordo com  (PATEL, et al., 2020), a incidência de casos estimada é de 3 para cada 

1000 nascimentos e o comprometimento neurológico do sistema motor da criança pode ser 

caracterizado por: 

• Espasticidade; 

• Discinesia; 

• Hipotonia e; 

• Ataxia. 
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Vale mencionar que de acordo com o Sistema de Classificação da Função Motora 

Grossa (GMFCS), utilizado para descrever a função motora de crianças de 2 a 18 anos de idade, 

há quatro classificações funcionais para indivíduos com PC (Tab. 8). 

 

Tabela 8: Classificação dos níveis de paralisia cerebral. 

Nível GMFCS  MACS  CFCS  EDACS 

I 
Locomoção 

sem limitações 
 

Lida com objetos 

facilmente e com 

sucesso 

 
Remetente e receptor 

eficazes 
 

Come e bebe com 

segurança e eficiência 

        

II 

Locomoção 

com 

limitações 

 

Lida com a maioria 

dos objetos com 

velocidade/qualidade 

reduzida 

 
Remetente e receptor 

eficazes, mas lentos 
 

Come e bebe com 

segurança, mas com 

algumas limitações à 

eficiência 

        

III 

Caminha com 

auxílio de um 

dispositivo 

assistivo 

 
Lida com objetos 

com dificuldade 
 

Remetente e receptor 

eficazes com 

familiares 

 

Come e bebe com 

algumas limitações, pode 

haver limitações à 

eficiência 

        

IV 
Mobilidade 

limitada 
 

Lida com um 

número limitado de 

objetos em um 

ambiente adaptado 

 
Remetente e receptor 

inconsistentes 
 

Come e bebe com 

significativas limitações 

à segurança 

        

V 

Locomoção 

por cadeira de 

rodas 

 Não lida com objetos  
Remetente e receptor 

raramente eficazes 
 

Incapaz de comer ou 

beber com segurança, 

leva-se em consideração 

o uso de tubo de 

alimentação 

CFCS = Sistema de Classificação da Comunicação; EDACS = Sistema de Classificação de Capacidade para 

Comer e Beber; GMFCS = Sistema de Classificação da Função Motora Grossa; MACS = Sistema de 

Classificação da Habilidade Manual 

 

Fonte:  (PATEL, et al., 2020) 

 

Diante deste contexto, relata-se que o propósito deste trabalho será auxiliar crianças com 

paralisia cerebral no nível III, diparéticas ou atáxicas, por meio do desenvolvimento de um 

exoesqueleto para esse grupo populacional. 
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2.4 ÓRTESES ROBÓTICAS E NÃO-ROBÓTICAS 

As órteses são dispositivos empregados na assistência de indivíduos com limitações 

motoras e atuam em paralelo com o membro afetado (superior, inferior ou ambos), sendo 

responsáveis pela sua correção ou complementação. Estas tecnologias podem ser classificadas 

em robóticas e não robóticas (Ministério da Sáude, 2016). 

As órteses não robóticas, também denominadas órteses de reciprocação, possuem o 

princípio de permitir a locomoção independente de pessoas incapacitadas, de modo que, auxilie 

na reabilitação. Sem a necessidade de terceiros, o paciente é capaz de se locomover de maneira 

não natural, com a ajuda de muletas e andadores. Dessa forma, “o paciente joga o corpo para 

frente e inclina-se um pouco para o lado, liberando, assim, uma das pernas que avança para 

frente com o ajuda do seu próprio peso”. Os modelos mais comuns no mercado são o Parawalker 

(Fig. 10-A), a Argo (Fig. 10-B) e o WalkAbout (Fig. 10-C) (SALAZAR, 2018). 

 

Figura 10: Exemplos de órteses não robóticas no mercado. A) Parawalker. B) Argo. C) WalkAbout. 

 

Fonte: Adaptado de (DOS SANTOS, 2011). 

 

As órteses robóticas ou exoesqueletos são sistemas capazes de complementar, 

substituir ou aprimorar as funções humanas e suas capacidades físicas (RUIZ-OLAYA, et al., 

2019). Os exoesqueletos podem ser divididos em três propostas: auxílio na locomoção 

reabilitação da marcha e aumento de capacidades físicas. 

 

2.4.1 EXOESQUELETO PARA ASSISTÊNCIA LOCOMOTIVA 

Os exoesqueletos para assistência locomotiva são para pacientes que já não possuem 

perspectiva de recuperar sua mobilidade natural. Dessa forma, como forma de não sofrer 

consequências físicas geradas pela imobilidade, pode-se usar essa tecnologia para a melhora da 

qualidade de vida (DOS SANTOS, 2011). 
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Uma das primeiras órteses robóticas foi desenvolvida por Mihalo Pupin Institute, em 

1969. O equipamento utilizava dois atuadores pneumáticos, um em cada quadril (Fig. 11-A), 

promovendo a locomoção do usuário, mas impossibilitando a flexão dos joelhos 

(VUKOBRATOVIC, 2008). 

Em 1972, a órtese foi aprimorada pela introdução da possibilidade de articulação dos 

joelhos e tornozelos, junto a atuadores pneumáticos e elétricos, como apresentado na Figura 11-

B. Já em 1974, foi produzida a primeira órtese robótica acionada totalmente por atuadores 

elétricos (Fig. 11-C) (VUKOBRATOVIC, 2008). 

 

Figura 11: Órtese para assistência a locomoção. A) Primeira órtese robótica para membros inferiores. B) Órtese 

aprimorada com articulações. C) Primeira órtese totalmente elétrica. 

 

Fonte: (DOS SANTOS, 2011) (VUKOBRATOVIC, 2008). 

 

Em 2001, a empresa Argo desenvolveu o ReWalk (Fig. 12-A), o qual possui quatro 

graus de liberdade motorizados nas articulações dos joelhos e das coxas. Evidencia-se a 

utilização de uma muleta para o equilíbrio do paciente. O ReWalk apresenta cinco funções 

diferentes, comandados por botões fixos no pulso, que são subir e descer diferentes escadas, 

andar, sentar e levantar (Argo, 2020). 

A Rex Bionics, em 2003, desenvolveu um exoesqueleto denominado REX (Robotic 

Exoskeleton). Com um peso de 40kg, o equipamento não necessita do auxílio de muletas ou 

andadores, uma vez que, há o controle independente do centro de gravidade. Na Figura 12-B, 

os apoios de braço com joystick, que controla as funções do equipamento, são apresentados 

(Bionics, 2020). 

Em 2005, a Berkley Bionics projetou o eLeg (Fig. 12-C), órtese com quatro graus de 

liberdade, nas coxas e joelhos, realizados por atuadores elétricos (Berkley, 2020). Outros 

exemplos de exoesqueletos desenvolvidos, nessa década, com quatro graus de liberdade são o 
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Indego (2013), da Parker (Figura 12-D); e o ARKE (2016), da Elso Bioniks (Figura 12-E) 

(INDEGO, 2020) (ARKE, 2020). 

 

Figura 12: Exoesqueleto para assistência locomotiva. A) Exoesqueleto ReWalk. B) Exoesqueleto REX. C) 

Exoesqueleto eLeg. D) Exoesqueleto Indego. E) Exoesqueleto ARKE. 

 

Fonte: (INDEGO, 2020) (ARKE, 2020). 

 

2.4.2 EXOESQUELETO PARA REABILITAÇÃO 

Os exoesqueletos de reabilitação são aplicados em pacientes que apresentam 

dificuldade de se locomover devido a derrames cerebrais, lesões medulares incompletas, 

distrofias e outras causas (DOS SANTOS, 2011). 

A terapia de reabilitação, de maneira geral, consiste na suspensão do paciente por um 

mecanismo de sustentação de peso, para aliviar o peso do corpo sobre os pés, enquanto a 

simulação da marcha é realizada (DOS SANTOS, 2011). 

Um dos primeiros equipamentos de reabilitação da marcha foi o GT-I, em 1997. 

Posteriormente, houve uma atualização, em 2000, para o GT-II, que fornecia o controle do 

centro de gravidade ao paciente, com a finalidade da melhora da simulação e controle da 

marcha, como apresentado na Figura 13-A (Hesse, et al., 2000) (Jezernik, et al., 2003). 

Destaca-se o desenvolvimento do equipamento Lokomat, da empresa Horocoma, o 

qual utiliza um colete para a suspensão do paciente, uma esteira de velocidade programável e 

pernas robóticas com quatro servos motores ligados às articulações do joelho e quadril. (Pratt, 

et al., 2004)Vale mencionar que este exoesqueleto (Fig. 13-B) pode atuar de modo passivo ou 

ativo. No primeiro, utiliza-se as pernas robóticas para controlar a marcha. No segundo, 

monitora-se a ativação muscular das pernas para auxiliar a marcha com seus motores (Jezernik, 

et al., 2003). 
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Figura 13: Exoesqueleto para reabilitação. A) GT-II. B) Lokomat 

 

Fonte: Adaptado de  (DOS SANTOS, 2011) e (HOCOMA, s.d.). 

 

2.4.3 EXOESQUELETO PARA AUMENTO DE FORÇA 

As órteses relacionadas ao aumento de força possuem funções de aumentar a 

capacidade de carga do usuário ou aliviar forças em uma articulação comprometida. 

Atualmente, os modelos encontrados são o Walk Assist, Robo Knee e Berkeley Lower 

Extremity Exoskeleton (BLEEX) (DOS SANTOS, 2011). 

O RoboKnee promove ao usuário a capacidade de correr mais rápido e saltar mais alto. 

Tais capacidades são atribuídas ao motor localizado na articulação do joelho (Pratt, et al., 2004). 

(Chu & Zoos, 2005) 

O WalkAssist, produzido pela Honda, apresenta duas versões. A primeira, apresentada 

na Figura 14-A, tem o objetivo de aliviar as forças exercidas no quadril com a utilização de dois 

motores sem escova (brushless). A segunda (Fig. 14-B), alivia o peso corporal através de dois 

servos motores no quadril (HONDA, 2020). 

O BLEEX (Fig. 14-C) foi projetado com a finalidade de aprimorar a capacidade de 

soldados para andar em diferentes terrenos por um maior período com menor gasto energético, 

por meio do uso de atuadores hidráulicos lineares nas articulações do joelho, coxas e tornozelos 

(Chu & Zoos, 2005). 
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Figura 14: Exoesqueleto para aumento de força. A) Primeira versão do WalkAssistant. B) Segunda versão do 

WalkAssist. C) BLEEX. 

 

Fonte: Adaptado de (DOS SANTOS, 2011) e  (HONDA, 2020). 

 

2.4.4 CARACTERÍSTICAS PARA CONSTRUÇÃO DO EXOESQUELETO 

Os sistemas biomecatrônicos ou exoesqueletos podem ser classificados de diferentes 

formas, de acordo com o local de inserção, funcionamento, aplicação (descrito anteriormente), 

tipo de atuador ou grau de autonomia (Tab. 9). 
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Tabela 9: Classificação dos exoesqueletos. 

Classificação Tipos Descrição 

Funcionamento 

Série 
Utilizados como uma extensão do membro, reduzindo as 

perdas de energia quando o corpo caminha, corre ou pula. 

  

Paralelo 

Empregados como sistemas que trabalham paralelamente 

com as extremidades, distribuindo as forças e esforços na 

estrutura. 

   

Aplicação Reabilitação de Marcha 

Usados como mecanismos de ajuda para os pacientes que 

tenham desordens de locomoção no seu sistema 

muscoloesquelético. 

Aplicação 

  

Assistência de locomoção 

humana 

Sistemas que aplicam torques externos nas posições das 

pernas para que supram as funções motoras deficientes, 

enquanto a estrutura tolera o peso e assim consigam 

caminhar novamente. 

  

Incremento do desempenho 

do usuário 

Sistemas que distribuem as forças cíclicas na estrutura 

para diminuírem o uso dos músculos do corpo, e assim 

multiplicar sua capacidade de resistência e capacidades 

físicas. 

   

Componentes 

mecânicos 

Passivos 

Estruturas que utilizam somente uma carcaça e elementos 

mecânicos para se movimentar. Geralmente são mais 

leves que os outros tipos. 

  

Ativos 
Implementam sistema de controle e eletrônicos para 

coordenar os movimentos de cada grau de liberdade. 

   

Grau de autonomia 

Dependentes 

Ligados a conexões de energia e linhas de fornecimento 

de ar ou hidráulico, utilizadas para acionar os atuadores 

do mecanismo. 

  

Autônomos 

Sistemas sem nenhum tipo de conexões externas no 

mecanismo, sendo ideais para operar em ambientes 

diferentes dos laboratórios de pesquisas. 

   

Local de inserção 

Membros Inferiores - 

  

Membros Superiores - 

 

Fonte: (SALAZAR, 2018). 

 

Dentre as diversas aplicações desta tecnologia, a que se destaca neste projeto é a sua 

utilização como ferramenta médica para assistência de locomoção humana. Portanto, faz-se 

necessário aplicar torques externos nas articulações do(s) membro(s) afetado(s) para que o 

indivíduo seja capaz de se movimentar e isso se dá com o uso de atuadores e outros 

componentes conectados a ele. 
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2.4.4.1 SISTEMA ELÉTRICO: ATUADORES E SENSORES 

Os atuadores são responsáveis pelo tipo de acionamento que auxiliará no movimento 

do conjunto exoesqueleto e membro inferior, sendo assim, eles devem ser compactos (baixo 

peso e volume), precisos, apresentar uma resposta rápida e alta capacidade de carga (baixa 

inércia, o que garante maior torque) (MINCHALA, et al., 2017). 

Estes componentes podem ser divididos em passivos e ativos. Cada um apresenta 

vantagens e desvantagens que devem ser ponderadas de acordo com as características e 

necessidades do exoesqueleto (Tab. 10) (DOS SANTOS, 2011). 

 

Tabela 10: Vantagens e desvantagens dos tipos de atuadores. 

Tipos de Atuadores Vantagens  Desvantagens 

Pneumático Compactos e Leves 

 

Baixa Eficiência Energética, Capacidade 

de Carga e Rigidez; Necessita de 

Elementos Externos (Compressor) e 

Difícil Controle de Precisão 

    

Hidráulico 

Alta Capacidade de Carga, Alta 

Rigidez, Compactos, Leve, Não 

Necessita de redutores de velocidade 

 Baixa Eficiência Energética, Necessita de 

Elementos Externos (Bomba e 

Reservatório de Óleo), Custo Alto 

    

Elétrico 

Alta Eficiência Energética, Fácil 

Controle, Silenciosos, Baixo Custo, 

Não Necessita de Elementos Externos 

  

Baixa Capacidade de Carga e Rigidez, 

Alto Peso e Volume 

 

Fonte: Adaptado de (SALAZAR, 2018) e (DOS SANTOS, 2011). 

 

Os atuadores elétricos são muito utilizados em projetos que envolvem controles, visto 

que, muitas de suas desvantagens, como baixa capacidade de carga e rigidez, podem ser 

contornadas com o uso de uma caixa de redução, componente que apresenta um conjunto de 

engrenagens capazes de aumentar o torque e reduzir a velocidade de operação do dispositivo 

(SOUSA, 2014). 

Os motores elétricos podem ser alimentados de duas formas, por corrente alternada ou 

por corrente contínua, sendo que esta última permite maior portabilidade visto que uma das 

formas de alimentação mais comuns é pelo uso de baterias (DOS SANTOS, 2011). 
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Dentre os motores alimentados por corrente contínua, encontram-se os com escova e 

aqueles sem escova. As escovas são sistemas mecânicos utilizadas para transmitir energia 

elétrica até o rotor para que este gere o campo magnético capaz de movimentar o motor e gerar 

o torque. No caso do motor sem escovas, o rotor apresenta imãs permanentes capazes de gerar 

campo magnético sem necessidade de energia elétrica, tornando-o mais recomendado por sua 

precisão, durabilidade, menor peso, eficiência e sistema de resfriamento simples (DOS 

SANTOS, 2011). 

Um exemplo de motor elétrico muito utilizado como atuador em dispositivos robóticos 

é o servo motor. Seu movimento é comandado através de sinais em formato PWM (Pulse Width 

Modulation) com amplitude de 0V ou 5V. Esse motor possui um circuito de controle que 

monitora a largura de pulso que corresponde a posição do servo. A direção da rotação depende 

da posição de seu potenciômetro (DE MATOS, 2012).  

Com o intuito de obter controle da marcha em relação aos parâmetros biomecânicos, 

a utilização de sensores conectados aos atuadores é essencial e existem diversos tipos, como 

encoders, sensores magnéticos, potenciômetros, transformadores diferenciais variáveis 

lineares, eletrogoniômetros, dispositivos de detecção inercial, acelerômetros, giroscópios, 

sensores de biosinais, sensores capacitivos, entre outros (PONS, 2008). 

Os encoders podem ser utilizados para monitoramento do deslocamento angular e 

velocidade como forma de controlar os GL do dispositivo e, consequentemente, das 

articulações. Este componente pode ser dividido em dois, incremental e absoluto (Fig. 15). 

 

Figura 15: Encoder incremental e absoluto. 

 

Fonte: (PONS, 2008). 
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O encoder absoluto funciona através da leitura de um código binário específico para 

informar sobre a posição do atuador e, apesar de ter uma leitura mais simples quando 

comparado ao incremental, sua confecção é mais complexa (GUIDORZI & COELHO, s.d.). 

Por outro lado, o encoder incremental fornece a informação da posição através de 

pulsos que são detectados devido ao uso de dois sensores ópticos no dispositivo. A cada 

deslocamento, um pulso é gerado e, sua quantidade possibilita saber em que se encontra o 

ângulo do atuador, sendo possível gerar entre 60 a 1000 pulsos por rotação, dependendo da 

quantidade de ranhuras que o encoder apresenta (GUIDORZI & COELHO, s.d.). 

 

2.4.4.2 SISTEMAS MECÂNICO E ESTRUTURAL  

A conexão entre o sistema de atuação e o membro inferior do paciente é feito com o 

uso de hastes mecânicas, suportes e tecidos. Assim, a escolha dos materiais ideais para a 

composição dessas estruturas é essencial, devendo considerar fatores como propriedades 

mecânicas, peso, usinagem, custo, regulamentações técnicas, entre outros (SALAZAR, 2018). 

Diversos materiais podem ser utilizados para compor as hastes mecânicas (Tab. 11), 

como ligas de titânio, fibras de vidro, fibras de carbono, ligas de alumínio e aço, sendo os dois 

últimos os mais utilizados para a construção das hastes. Apesar das ligas de alumínio 

apresentarem um custo mais elevado quando comparadas com o aço, elas apresentam boa 

resistência mecânica, alta resistência à corrosão, são leves e fáceis de serem encontradas (DOS 

SANTOS, 2011). 

 

Tabela 11: Características dos materiais que podem ser usados na estrutura do exoesqueleto. 

Característica 

 Material 

 
Aço 

Fibra de 

vidro 

Fibra de 

carbono 

Liga de 

alumínio 

Custo  Baixo Baixo Alto Médio 

Fabricação  Fácil Difícil Difícil Fácil 

Resistência à corrosão  Ruim Excelente Excelente Boa 

Relação resistência/peso  Ruim Média Alta Média 

 

Fonte: (DOS SANTOS, 2011). 

 

O suporte a ser utilizado nos pés deve ser flexível, para que a amplitude funcional seja 

preservada, permitindo uma melhor deambulação. 
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Uma das grandes dificuldades na construção de um dispositivo robótico relaciona-se 

com a sua personalização, visto que difere para cada idade, biotipo e aplicação. Entretanto, para 

todos, a interface entre o membro inferior e o exoesqueleto deve estar em sincronia, de forma 

que o sistema artificial mimetize a maior parte das características dos membros do ser humano 

e garanta o mesmo nível de performance (SALAZAR, 2018). Para que isso ocorra, deve-se 

otimizar o exoesqueleto para que ele tenha um peso e um consumo de energia mínimos, não 

cause danos aos tecidos e mantenha a adaptabilidade para diferentes funções (SALAZAR, 

2018). 

Desta forma, a possibilidade de criar dispositivos robóticos com diferentes designs e 

funcionalidades baseia-se no conhecimento do sistema biológico, incluindo fatores 

biomecânicos, estrutura antropomórfica e outros aspectos de design como peso, interface e 

acionamento (CENCIARINI & DOLLAR, 2011). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia consistiu em 7 etapas (Fig. 16): (i) levantamento bibliográfico; (ii) 

esquemáticos dos circuitos elétricos (iii) simulação do sistema de atuação; (iv) modelagem 

estrutural do dispositivo assistivo; (v) testes; (vi) montagem final e (vii) apresentação dos 

resultados em congressos. 

 

Figura 16: Fluxograma do projeto. 
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Os componentes do circuito e da estrutura, bem como seus dimensionamentos, serão 

detalhados nas próximas seções deste capítulo. 

 

3.1 ANTROPOMETRIA DA CRIANÇA 

A construção física do exoesqueleto baseia-se em estudos da marcha humana e 

parâmetros associados, tais como biomecânica e antropometria. Essa compreensão é 

fundamental para a escolha dos tipos de atuadores e, consequentemente, para a extensão do 

movimento articular. 

O exoesqueleto é direcionado para crianças com uma faixa etária de 5 a 8 anos. Desta 

maneira, consideraram-se os dados da Tabela 7, os quais nortearam os parâmetros adotados 

neste projeto (Tab. 12). 

Sabe-se que a criança está em fase de crescimento e a fim de personalizar o dispositivo, 

deve-se projetar um exoesqueleto que seja ajustável para cada indivíduo, tendo em mente a 

extensão da coxa, da perna e o comprimento da base do quadril. 

 

Tabela 12: Dados Antropométricos para crianças entre 5 e 8 anos. 

 Valores 

Massa Corporal (kg) 17, 53 até 35,88 

Estatura (cm) 110 até 135 

Comprimento Fêmur (cm) 26,95 até 33,08 

Comprimento Tíbia (cm) 27,06 até 33,21 

Comprimento Quadril (cm) 21,01 até 25,78 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.2 SELEÇÃO DOS COMPONENTES  

3.2.1 MATERIAIS ESTRUTURAIS 

O sistema estrutural do exoesqueleto deve ser ajustável e composto por materiais leves 

que não ocasionem danos adversos à criança. Optaram-se por barras de alumínio como 

estruturas principais, pois este é um material que apresenta alta resistência mecânica, baixo peso 

e um bom custo benefício comparado a outros materiais.  

A barra de alumínio apresenta diferentes dimensões, dependendo de sua localização. 

Para representar o fêmur e a tíbia foi utilizado uma com dimensões 100cm x 2 cm x 2 cm; para 

o encaixe e ajuste dessas estruturas, utilizou-se uma barra com dimensões 16 cm x 2.5 cm x 2.5 
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cm. Para o suporte do quadril, a barra apresenta dimensões de 28 cm x 2 cm. Já para o pé, 

utilizou-se uma barra de 13 cm x 2 cm. 

A conexão entre o dispositivo e o membro inferior foi realizada por velcros e, para 

armazenar os componentes, uma bolsa foi utilizada. Para manutenção da postura e suporte do 

tronco, utilizou-se um corretor postural ergonômico, onde o suporte do quadril foi conectado. 

A fim de criar um design lúdico, utilizou-se papel contact personalizado. 

 

3.2.2 ATUADORES  

A escolha dos atuadores foi realizada de acordo com as pesquisas bibliográficas e 

mudanças tiveram que ocorrer devido à pandemia da Covid-19. Logo, foram sugeridos dois 

modelos de atuadores para o desenvolvimento do exoesqueleto, considerando apenas uma 

perna.  

O primeiro modelo é composto por dois motores CC brushless com encoder 

incremental e caixa de redução, associado a uma ponte H e foi utilizado para a simulação do 

sistema de atuação, tendo como vantagem, o valor ideal do torque. 

 O segundo modelo é composto por dois servos motores e foi utilizado para simulação 

do sistema de atuação, fase de testes e montagem final, mas não apresenta o torque ideal.  

 

3.2.2.1 MOTOR CC  

A primeira etapa para especificação correta do motor CC consiste na realização de 

cálculos de torque articular no quadril e no joelho. Sabe-se que o torque varia durante todo o 

ciclo da marcha, sendo assim usualmente escolhe-se o momento em que este valor é máximo.  

A partir do dimensionamento realizado (Anexo A) e dos dados da Tabela 4 que mostra 

a variação do momento articular para crianças, precisa-se de um motor CC com um torque de 

37,7 N.m para o quadril e de 14 N.m para o joelho.  

No entanto, quanto maior for o torque necessário do motor, maior será o peso deste, 

tornando-se inviável para a construção de um exoesqueleto para crianças. Logo, é preferível 

um motor com torque menor e velocidade angular maior e, através do uso de caixas de redução, 

torna-se possível controlar este valor e sua velocidade angular. 

 

3.2.2.2 ENCODER INCREMENTAL 

O encoder pode ser integrado ao motor e é utilizado para fornecer a informação da posição 

do atuador e isso ocorre através de dois canais (A e B) com defasagem de 90˚. O sentido horário 
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ou anti-horário do motor é determinado pelo pulso do canal que antecede o outro. Já o ângulo 

de deslocamento é determinado pela quantidade de pulsos gerados. 

 

3.2.2.3 DRIVER MOTOR PONTE H L298N 

O Motor CC pode ser controlado de diversas formas, entre elas a partir de uma Ponte 

H, que consiste em um circuito em que é possível alterar a direção da rotação motor através da 

inversão da polaridade da corrente. 

Este sistema pode ser construído com 4 transistores, circuito integrado ou shields, que 

servem como chaves interruptoras, e dependendo da combinação entre elas (aberta ou fechada), 

determina-se o sentido horário ou anti-horário do motor. 

Optou-se pelo uso de um Shield Ponte-H (Fig. 17) capaz de controlar dois motores 

simultaneamente, com as seguintes especificações (Tab. 13):  

 

Figura 17: Driver motor Ponte-H L298N. 

 

Fonte: (Raspberry, s.d.). 

 

Tabela 13: Especificações Shield Ponte-H. 

 Valores 

Tensão de operação (V) 4 até 35 

Chip ST L298N - 

Controle de 2 motores CC ou 1 motor de passo - 

Corrente de operação máxima (A) 2 por canal ou 4 (máx.) 

Tensão lógica (V) 5 

Corrente lógica 0~36 

Limites de temperatura (ºC) -20 a +135 

Potência máxima (W) 25 

Dimensões (mm) 43x43x27 

Peso 30 

 

Fonte: Adaptado de (Raspberry, s.d.). 
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3.2.2.2 SERVOS MOTORES 

Devido à pandemia de Covid-19 concomitante ao desenvolvimento desse trabalho, só 

foi possível adquirir servos motores (Fig. 18). Então, para uma primeira montagem física, 

utilizaram-se dois servos motores Mg996r Tower Pro 13kgs, com as seguintes especificações 

(Tab. 14): 

 

Figura 18: Servo Motor MG996r. 

 

Fonte: (Mercado Livre, 2020) 

 

Tabela 14: Especificações do Servo Motor Mg996r Tower Pro 13 kgs. 

 Valores 

Torque (kgc/cm) em 4.8 V 9,4 

Torque (kgc/cm) em 6 V 11 

Posição (º) 180 

Velocidade de operação em 4.8 V sem carga (º/s) 60/0.17 

Velocidade de operação em 6 V sem carga (º/s) 60/0.13 

Comprimento do fio conector (cm) 28 

Dimensões (CxLxAm) (mm) 55x20x45 

Peso (g) 57 

 

Fonte: (Mercado Livre, 2020). 

 

3.4 CIRCUITO ELÉTRICO 

Dois modelos de circuitos elétricos foram esquematizados no software Fritzing. O 

modelo 1 (Fig. 19) representa o circuito elétrico do exoesqueleto para a utilização com um 

motor CC, composto por um Arduino UNO para controle dos componentes; duas pontes-H, 

cada uma construída a partir de quatro transistores e diodos para alteração da direção da rotação 
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motor; um motor CC de 12 rpm para simulação da articulação do quadril ou do joelho; 

alimentação do sistema por 5V, um push-button para inicializar o movimento, resistores e LEDs 

para demonstração visual do sentido do motor (horário e anti-horário). 

Os quatro transistores (2 PNPs e 2 NPNs), em conjunto com os diodos, funcionam como 

chaves do sistema. Sabendo que quando há inversão de polaridade na alimentação do motor, 

haverá alteração do sentido do motor, conecta-se esses componentes ao motor e faz com que 

dois transistores sejam ativados (conduzam corrente) por vez. Desta forma, há dois modos de 

funcionamento principais, o primeiro é conduzindo a corrente pelo transistor Q7 e Q8 (operando 

como chaves fechadas), enquanto Q6 e Q5 funcionam como chaves abertas. O segundo modo 

é inverter essa combinação, fazendo com que Q6 e Q5 operem como chaves fechadas e Q7 e 

Q8 como chaves abertas. 

Os diodos garantem o funcionamento do sistema a partir de uma queda de tensão neles 

para que o Arduino não fique sobrecarregado caso haja fornecimento de uma tensão maior do 

que a de seu intervalo de operação. 

 

Figura 19: Modelo 1 – Circuito do Exoesqueleto com Motor CC, ponte-H e LEDs. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo 2 (Fig. 20) representa o circuito elétrico criado para o exoesqueleto com a 

utilização de servos motores, composto por um Arduino UNO para controle dos componentes; 

dois servo-motores para simulação da articulação do quadril e do joelho; resistores e três push-

buttons. 
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Figura 20: Modelo 2 – Circuito do exoesqueleto com Servos Motores. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.3 SIMULAÇÃO TINKERCAD 

Primeiramente, optou-se por realizar a simulação do sistema de atuação do exoesqueleto 

no software Tinkercad, desta forma, criou-se um programa básico no software Arduino IDE 

para analisar o funcionamento dos motores e da lógica de controle. Logo, duas simulações 

foram realizadas (motor CC e servo motor), as quais consideraram o tempo do ciclo de marcha 

e as porcentagens das oito etapas (Levangie & Norkin, 2011). 

Em cada etapa do ciclo de marcha foi determinado um ângulo articular máximo que 

pode ser observado pela Figura 21. A variação do quadril é de 28 ̊ em flexão e 20 ̊ em extensão 

e a articulação do joelho varia 60 ̊ em flexão e 0 ̊ em extensão. 

 

Figura 21: Representação das etapas da marcha humana com angulação articular. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.3.1 SIMULAÇÃO TINKERCAD: MODELO 1 

A primeira simulação do Tinkercad baseou-se no modelo 1 (Fig. 22). A programação 

(Anexo C) foi estabelecida a partir de um estudo (Anexo B) do tempo do ciclo da marcha e da 

angulação das articulações com dados obtidos das Tabelas 3 e 4 para crianças entre 5 e 10 anos. 

Ao pressionar o botão push-button, a marcha inicia-se e, assim que é pressionado novamente, 

esta cessa. Este estudo foi realizado com o motor do joelho dependente do motor do quadril. 

 

Figura 22: Modelo 1 - Esquemático para simulação do sistema de atuação pelo Tinkercad 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.3.2 SIMULAÇÃO TINKERCAD: MODELO 2 

A segunda simulação do Tinkercad baseou-se no modelo 2. A programação (Anexo E) 

foi estabelecida a partir de um estudo (Anexo D) do tempo do ciclo da marcha e da angulação 

das articulações com dados obtidos das Tabelas 3 e 4 para crianças entre 5 e 10 anos. Ao 

pressionar o primeiro botão push-button, há uma inicialização de 90º para possibilitar a 

movimentação em sentido horário e anti-horário do motor, visto que este atuador movimenta 

apenas 180° (e não 360º). O segundo botão push-button inicia a marcha e, o terceiro cessa-a 

(Fig. 23). Este estudo também foi realizado com o motor do joelho dependente do motor do 

quadril, mas com pequenas modificações na angulação, de acordo com a Figura 18.  
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Figura 23: Esquemático para simulação do sistema de atuação pelo Tinkercad. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.4 MODELAGEM E SIMULAÇÃO INVENTOR 

3.4.1 EXOESQUELETO: VERSÃO 1 

O software utilizado para o processo de modelagem 3D do exoesqueleto foi o 

Autodesk Inventor Professional 2021, desenvolvido pela companhia de software Autodesk. A 

criação dos componentes estruturais foi feita de forma individual e estas foram posteriormente 

unidas na etapa de montagem. 

Primeiramente, criou-se uma montagem mais básica (Fig. 24) e, conforme a pesquisa 

foi avançando, detalhes foram sendo adicionados a essa estrutura inicial visando obter um 

modelo fiel ao que faríamos fisicamente. O desenho técnico das peças, com suas cotas e 

medidas, está presente no Anexo F. 
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Figura 24: Modelagem exoesqueleto membro inferior. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Considerando que a estrutura física da criança está em constante mudança, as peças 

que formam o modelo precisam possuir alturas ajustáveis para acompanhar esse crescimento. 

Sendo assim, as estruturas foram projetadas em etapas, conforme abaixo especificado. Assim, 

as estruturas que juntas formam a área do fêmur variam de 26 a 32 cm (Fig. 25). 

 

Figura 25: Estruturas do Fêmur. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Seguindo a mesma ideia, as estruturas que juntas criam a região da tíbia variam de 27 

a 37 cm, essa variação possui cinco centímetros a mais para contar também a região do 

tornozelo e do pé (Fig. 26). Na Tíbia 2 podemos observar 3 furos na área de fundo da peça, que 

serão utilizados para a junção da estrutura com a de apoio para os pés. 

 

Figura 26: Estruturas da Tíbia. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A peça de apoio aos pés (Fig. 27) tem a simples função de servir como apoio durante 

a marcha. Os três furos presentes na sua parte superior têm o objetivo de realizar a junção da 

peça com a Tíbia 2. 

 

Figura 27: Apoio para os pés. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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A junção da Tíbia 2 com a peça de apoio aos pés é feita com uma peça de junção (Fig. 

28) desenvolvida especialmente para este fim. Este componente foi pensado para suportar de 

17 a 36 kg, comuns para crianças na faixa de estudo, sem sofrer nenhum tipo de deformação ou 

ruptura. 

Figura 28: Junção. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Todas os furos foram unidos com um parafuso sextavado M6 de 55mm e porcas 

sextavadas M6, já presentes no software, para que futuramente fosse mais fácil achar os mesmos 

durante o processo de confecção do exoesqueleto. Também foi realizada a confecção de um 

apoio para as costas (Fig. 29) com a finalidade de distribuir de maneira mais uniforme o peso 

que o exoesqueleto terá. 

 

Figura 29: Apoio do quadril. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.4.2 EXOESQUELETO: VERSÃO 2 

 Considerando a mudança do tipo de motor, de motor CC para servo motor, também foi 

necessário adaptar a modelagem do exoesqueleto. Tendo isso em mente, algumas peças foram 

remodeladas e outras foram criadas para que se tivesse uma versão final fiel à física (Fig. 30). 
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Este modelo 3D também foi utilizado para uma simulação da análise de tensão dos componentes 

criados, aspirando observar como os materiais se comportariam ao sofrer pressões em diferentes 

pontos. O desenho técnico das peças, com suas cotas e medidas, está presente no Anexo G. 

 

Figura 30: Nova modelagem do exoesqueleto de membro inferior. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

As estruturas de fêmur e tíbia sofreram alterações no decorrer do projeto. Foram 

utilizadas três peças com tamanhos variantes entre 14 e 15 cm, com algumas diferenças entre 

si (Fig. 31), para o ajuste de tamanho. As medidas iniciais de variação seguiram sendo: fêmur, 

de 26 a 33 e tíbia de 27 a 33. Uma peça foi desenvolvida para realizar o ajuste de tamanho das 

estruturas. 
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Figura 31: Novas hastes usadas para a modelagem do fêmur e da tíbia. A) Haste de 15 cm. B) Haste de 14 cm. 

C) Haste vasada pra junção com a peça de articulação. D) Peça de junção para ajuste de tamanho. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Uma peça para simular a articulação do joelho foi desenvolvida, visando uma cadência 

de marcha mais próxima do normal e é usada para que o servo motor controle os movimentos 

da tíbia do exoesqueleto (Fig. 32). 

 

Figura 32: Duas partes da peça de articulação do joelho. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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A peça de apoio do quadril também foi repensada, visando uma maior estabilidade da 

criança que possa vir a utilizar o exoesqueleto. Agora em formato mais retangular, ela possui 

tamanho ajustável, de 22 a 25 cm, para se adaptar ao crescimento do usuário (Fig. 33). 

 

Figura 33: Peça de apoio do quadril. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A peça de junção do fêmur com o apoio de pés sofreu pouca modificação, sendo 

alterada somente a quantidade de furos que seriam utilizados para a fixação. Já o apoio de pés 

foi descartado desse novo modelo do exoesqueleto, para que futuramente fosse pensada uma 

nova forma de apoio. Por fim duas novas peças foram desenvolvidas para realizar a fixação dos 

servos motores à estrutura, visando um maior controle da marcha que será exercida pelo 

exoesqueleto (Fig. 34). 

 

Figura 34: Peças do novo modelo do exoesqueleto. A) Junção do fêmur com apoio para pés. B) Peça de fixação 

do servo motor do joelho. C) Peça de fixação do motor do quadril. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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3.4.2.1 ANÁLISE DE TENSÕES 

Um estudo da análise de tensão foi realizado no software Autodesk Inventor 

Professional 2021 para observar as forças estáticas nas articulações do exoesqueleto. Durante 

o ensaio foram aplicadas forças de 175 N em três pontos diferentes, demonstrados pelas setas 

(Fig. 35). Todo experimento foi feito com a área de apoio para pés sendo uma restrição fixa. As 

outras análises obtidas em cada um desses pontos podem ser encontradas no Anexo H. 

Figura 35: Análise da Tensão de Von Mises em diferentes áreas do exoesqueleto. A) Forças aplicadas no quadril; 

B) Forças aplicadas no joelho; C) Forças aplicadas nos pés. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

3.5 TESTES DE VERIFICAÇÃO 

As verificações do tempo de marcha e da rotação do motor (sentido e angulação) foram 

executadas com o uso de um cronômetro e dois transferidores (Fig. 36). 

 

Figura 36: Transferidor 360o  

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

B A C 
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Os eixos principais dos servos motores foram posicionados nos centros dos 

transferidores e as hélices dos componentes foram fixadas. Com o auxílio do cronômetro, os 

deslocamentos angulares foram registrados, assim como sua duração, com a finalidade de 

comparação com o estudo proposto. Além disso, utilizou-se uma fonte de alimentação regulável 

DC para fornecer 6V de tensão ao sistema, necessária para movimentação final do dispositivo. 

Posteriormente, essa alimentação regulável seria substituída por uma bateria.  
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4 RESULTADOS  

O primeiro modelo simulado no Tinkercad foi capaz de representar a angulação 

articular, a partir do acionamento do botão, com base tanto nos parâmetros de uma criança de 

5 a 8 anos, quanto na especificação motora utilizada.  

A Figura 37 apresenta, por meio da visualização em LED, as variações da rotação 

angular dos motores e suas direções. O LED vermelho (localizado na esquerda) aceso 

representa o sentido anti-horário. Por outro lado, o LED verde (localizado na direita) aceso 

representa o sentido horário. 

Durante o apoio inicial, o motor do quadril desloca 28˚ em sentido anti-horário (LED 

vermelho aceso), enquanto o motor do joelho permanece desligado (LED verde apagado). Em 

seguida, ao entrar na etapa de resposta à carga, o motor do quadril movimenta 10˚ em sentido 

horário (para manter os 18˚ do eixo principal ao final) e, o motor do joelho desloca 10˚ em 

sentido horário e assim sucessivamente para as próximas etapas da marcha.  

O tempo do ciclo da marcha para as crianças de 5 a 8 anos varia de 0,84 a 1,01 segundos. 

O tempo de simulação do Tinkercad foi de 25,908 segundos e não houve sincronia entre quadril 

e joelho. Embora relatadas essas divergências, a porcentagem do ciclo foi precisa. 

 

Figura 37: Modelo 1 - Simulação do Tinkercad mostrando a visualização do LED e o movimento angular 

durante o ciclo de marcha com motores CC. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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O segundo modelo simulado no Tinkercad foi capaz de representar a angulação 

articular e sincronização do quadril e joelho. O tempo de simulação foi programado para o ideal 

da marcha de aproximadamente 1 segundo (Fig. 38) e para 10 segundos (melhor visualização e 

compreensão) (Fig. 39), os quais foram validados. 

Durante o apoio inicial, o motor do quadril desloca 28˚ em sentido anti-horário, 

enquanto o motor do joelho desloca 5° em sentido anti-horário. Em seguida, ao entrar na etapa 

de resposta à carga, o motor do quadril movimenta 10˚ em sentido horário (para manter os 18˚ 

do eixo principal ao final) e, o motor do joelho desloca 13˚ em sentido horário (para manter os 

18º do eixo da estrutura femoral) e assim sucessivamente para as próximas etapas da marcha.  

 

Figura 38: Modelo 2 - Simulação do Tinkercad mostrando o movimento angular durante o ciclo de marcha com 

servos motores para aproximadamente 1 segundo. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 39: Modelo 2 - Simulação do Tinkercad mostrando o movimento angular durante o ciclo de marcha com 

servo-motores para aproximadamente 10 segundos. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Dentre os modelos propostos, adotou-se o segundo com joelho e quadril em sincronia 

para a fase de testes e montagem do dispositivo. 

Posteriormente às simulações, os testes de verificação do tempo da marcha de 10 

segundos e da angulação articular foram realizados, sendo possível observar as variações 

angulares pela Figura 40. Os ângulos obtidos, assim como o tempo, condizem com a simulação 

do Tinkercad. 
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Figura 40: Teste da rotação do motor seguindo as etapas da marcha humana. A) apoio inicial; B) resposta de 

carga; C) apoio intermediário; D) apoio terminal; E) pré-balanço; F) balanço inicial; G) balanço médio; H) 

balanço terminal 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Durante esta fase de testes, os dados do Arduino UNO referentes à angulação do quadril 

e do joelho foram coletados e plotados no Microsoft Excel. Ressalta-se que esta análise foi 

realizada sem nenhuma carga aplicada, somente com os valores programados. 

A Figura 41 demonstra que o ciclo da marcha e as angulações articulares foram 

validadas e estão similares aos parâmetros apresentados na Figura 5. 

 

Figura 41: Amplitude de movimento das articulações dos membros inferiores, em graus, em função do ciclo da 

marcha, em porcentagem (etapas da marcha representadas pelas divisórias no gráfico). A) Marcha Quadril; B) 

Marcha Joelho. 

  

 

A 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

Além disso, a programação foi realizada de uma forma que permitiu um controle fino 

da velocidade da marcha, sendo possível alterar o tempo total do ciclo de forma simples e 

prática. Na Figura 42 é possível observar três tempos diferentes para a locomoção, sendo que o 

Tempo 1 foi o mesmo utilizado na simulação do Tinkercad e comprova o tempo ideal de 

marcha, de aproximadamente 1 segundo. 

 

Figura 42: Controle da velocidade a partir de tempos diferentes para o ciclo da marcha: Tempo 1 = 1100ms; 

Tempo 2 = 2800ms; Tempo 3 = 3750 ms. A) Marcha Quadril; B) Marcha Joelho. 

 

B 

A 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

A última análise realizada foi em relação à periodicidade da marcha (Fig. 43). 

 

Figura 43: Periodicidade da marcha. A) Marcha Quadril; B) Marcha Joelho. 

 

B 

A 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

Observa-se pelos estudos das análises de tensão os pontos que recebem maior carga e 

podem sofrer deformações. Na Figura 44, conclui-se que a força de 175 N, aplicada na região 

do quadril, ocasiona uma leve deformação do exoesqueleto em sua parte direita. Já na parte 

esquerda, como foram criadas duas forças contrárias, a deformação foi quase nula. 

 

Figura 44: Análise da Tensão de Deslocamento na região do quadril. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Quando a força foi aplicada na região do joelho, notou-se uma maior deformação da 

área de apoio do quadril em comparação as outras regiões (Fig. 45). 

B 
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Figura 45: Análise da Tensão de Deslocamento na região do joelho. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Por último, tem-se a análise das forças na região dos pés (Fig. 46), a qual observa-se 

uma maior deformação região do joelho, com uma envergadura lateral, diferente do verificado 

nas outras duas análises. Pode-se dizer que em um futuro teste com pacientes estas áreas devem 

ser examinadas com atenção, a fim de evitar a deformação do exoesqueleto. 

 

Figura 46: Análise da Tensão de Deslocamento na região dos pés. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Tendo feito todas estas investigações, realizou-se a montagem do dispositivo ajustável 

e personalizado, seguindo as características antropométricas de crianças entre 5 e 8 anos 

representadas na Tabela 12 (Fig. 47). 

 

Figura 47: Suporte do quadril e barras de alumínio ajustáveis e personalizadas. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Um motor foi fixado no suporte do quadril e conectado no eixo representado pela 

articulação coxo-femoral. O outro motor foi fixado na estrutura femoral e conectado no eixo 

representado pela articulação fêmero-tibial (Fig. 48). 

 

Figura 48: Fixações do motor para montagem do exoesqueleto. A) Articulação coxo-femoral. B) Articulação 

fêmero-tibial. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

A estrutura do exoesqueleto de um membro inferior com dois motores, suportes, velcros 

e colete postural pode ser observada na Figura 49.  
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Figura 49: Montagem final do exoesqueleto. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Finalmente, a montagem foi integrada à programação do sistema de atuação, com a 

finalidade de simular efetivamente o exoesqueleto. Na Figura 50, observam-se as 8 etapas da 

marcha humana, destacando-se as fases de contato e balaço.  

Os servos motores, apesar do baixo torque (escolhidos por limitação de orçamento 

para o desenvolvimento do projeto), foram capazes de elevar a estrutura mecânica e as 

amplitudes funcionais foram preservadas. O tempo de ciclo da marcha foi testado e validado 

para diferentes intervalos (1 segundo, 2 segundos e 10 segundos) no dispositivo assistivo final.  

Além disso, utilizou-se uma fonte de alimentação regulável CC para fornecer 6V de 

tensão ao sistema, necessária para movimentação final do dispositivo. Posteriormente, essa 

alimentação regulável seria substituída por uma bateria.  

 



67 

 

Figura 50: Etapas da marcha humana do exoesqueleto desenvolvido. A) apoio inicial; B) resposta de carga; C) 

apoio intermediário; D) apoio terminal; E) pré-balanço; F) balanço inicial; G) balanço médio; H) balanço 

terminal. 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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5 CRONOGRAMA 

O trabalho foi desenvolvido em dez meses com início em fevereiro de 2020 e término 

em novembro de 2020. Deste modo, o projeto foi planejado para ser executado em sete fases, 

como pode ser observado na Tabela 15. O cronograma foi cumprido, porém, devido à pandemia 

da Covid-19, adaptações tiveram que ser implementadas ao longo do projeto. 

 

Tabela 15: Cronograma do projeto “Exoesqueleto de membros inferiores para crianças com dificuldades de 

locomoção”. 
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6 CONCLUSÕES  

Em virtude da pandemia da Covid-19, o projeto e desenvolvimento do exoesqueleto de 

membros inferiores para crianças com dificuldades de locomoção foram prejudicados, tanto 

pela obtenção dos materiais quanto pela reunião presencial da equipe.  

Todavia, desenvolveu-se e simulou-se dois modelos do sistema de atuação, no software 

livre Tinkercad, os quais consideraram os principais componentes (elétricos e eletrônicos) e a 

programação para movimentação da órtese robótica.  

Dentre as duas opções propostas, só foi possível avançar com o protótipo 2, contendo 

servos motores, para a etapa de testes e montagem. Apesar do atuador não apresentar 

dimensionamento ideal para um exoesqueleto em crianças, o ciclo da marcha foi garantido e as 

etapas de projeto validadas. 

O software Autodesk Inventor foi utilizado para modelagem do sistema mecânico e 

análise de tensões, sendo a base para a montagem final da estrutura física do projeto. 

Diante dos fatos mencionados neste trabalho, pode-se concluir que os principais 

objetivos foram alcançados, visto que, confeccionou-se um segmento do exoesqueleto com dois 

graus de liberdade, ajustável ao crescimento da criança, com ergonomia e design lúdico, 

contemplando as características antropométricas do indivíduo e o ciclo da marcha, tanto em 

relação ao tempo quanto às etapas. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Pretende-se como próximos passos desenvolver por completo o exoesqueleto, realizar 

o refinamento da programação, compra de motores com maior torque e continuação dos testes. 

Deve-se levar em consideração, o gasto energético da criança, fator que representa a eficiência 

do exoesqueleto e que pode ser facilmente mensurado a partir da frequência cardíaca do 

indivíduo, avaliando, desta forma, aspectos fisiológicos e mecânicos.  

O modelo 1, contendo motor CC com caixa de redução, encoder e ponte-H, será 

utilizado em etapas futuras. Ainda que a programação necessite de melhorias para a simulação, 

este atuador possui a especificação ideal. 

Finalmente, espera-se que esta tecnologia seja empregada, primeiramente, por crianças 

com paralisia cerebral (nível III da GMFCS), contribuindo com sua independência e maior 

qualidade de vida. Desta forma, há a necessidade de realização de testes e verificação da marcha 

anormal de indivíduos voluntários com esta neuropatologia.  
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ANEXO A DIMENSIONAMENTO DOS TORQUES ARTICULARES 

 

Diagrama de forças articulares 

 

Fonte: Adaptado de (GUIDORZI & COELHO, 2015). 

 

Legenda dos dados: 

Altura Total = 𝐻𝑡 

Massa Total = 𝑀𝑡 

Massa Coxa = 𝑀𝑐𝑜 

Comprimento Coxa = 𝐶𝑐𝑜 

Centro de Massa Coxa = 𝐶𝑚𝑐𝑜 

Massa Perna = 𝑀𝑝 

Comprimento Perna = 𝐶𝑝 

Centro de Massa Perna = 𝐶𝑚𝑝 

Massa Pé = 𝑀𝑓 

Comprimento Pé = 𝐶𝑓 

Centro de Massa Pé = 𝐶𝑚𝑓 

𝑀𝑡 = 35,8 𝑘𝑔          𝐻𝑡 = 1,30 𝑚          𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2   

𝛿 = 𝜑 = 𝜎 = 45° 

 

𝑁 =
𝑀𝑡 × 𝑔

2
= 175,60 𝑁 
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𝑊𝑐𝑜 = 𝑀𝑐𝑜 × 𝑔 = 36,87 𝑁 

𝑊𝑝 = 𝑀𝑝 × 𝑔 = 16,68 𝑁 

𝑊𝑓 = 𝑀𝑓 × 𝑔 = 5,02 𝑁 

 

Coxa 

𝑀𝑐𝑜 =
10,5

100
× 𝑀𝑡 = 3,759 𝑘𝑔 

𝐶𝑐𝑜 = 0,245 × 𝐻𝑡 = 31,85 𝑐𝑚 

𝐶𝑚𝑐𝑜 =
43,3

100
× 𝐶𝑐𝑜 = 13,74 𝑐𝑚 

 

Perna 

𝑀𝑝 =
4,75

100
× 𝑀𝑡 = 1,7 𝑘𝑔 

𝐶𝑝 = 0,246 × 𝐻𝑡 = 31,98 𝑐𝑚 

𝐶𝑚𝑝 =
43,4

100
× 𝐶𝑝 = 13,88 𝑐𝑚 

 

Pé 

𝑀𝑓 =
1,43

100
× 𝑀𝑡 = 0,512 𝑘𝑔 

𝐶𝑓 = 0,039 × 𝐻𝑡 = 5,07 𝑐𝑚 

𝐶𝑚𝑓 =
50

100
× 𝐶𝑓 = 2,535 𝑐𝑚 

 

Cálculos. 

Barra Pé: 

∑ 𝐹𝑥 = 0                ∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

𝐵𝑥 = cos 𝛿  × (𝑁 − 𝑤𝑓) 

𝐵𝑥 = 0,707 × (175,6 − 502) 

𝐵𝑥 =  120,6 𝑁 

 

𝐵𝑦 = sin 𝛿 × (𝑤𝑓 − 𝑁) 
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𝐵𝑦 = 0,707 × (5,02 − 175,6) 

𝐵𝑦 = −120,62 𝑁 

 

Barra Perna 

𝐴𝑥 = 𝑊𝑝 × sin 𝜑 − 𝐵𝑥 

𝐴𝑥 = 16,68 × sin 𝜑 − 120,6 

𝐴𝑥 = −108,81 𝑁 

𝐴𝑦 = −𝑊𝑝 × cos 𝜑 − 𝐵𝑦 

𝐴𝑦 = −16,68 × cos 𝜑 − (−120,6) 

𝐴𝑦 = 108,81 𝑁 

 

𝑇𝑎 = − [𝑊𝑝 × cos 𝛿 × 𝐶𝑚𝑝 × 𝐶𝑝] +  [𝐵𝑥 × 𝐶𝑝] −  [𝑊𝑓 × sin 𝜑 × 𝐶𝑓] 

𝑇𝑎 = − [16,68 × cos 45 × 0,139 × 0,319] +  [120,6 × 0,319] −  [5,02 × sin 45 × 0,051] 

𝑇𝑎 = − [0,522] +  [38,47] −  [0,181] 

𝑇𝑎 = 37,77 𝑁. 𝑚 

 

Barra Coxa 

𝑂𝑥 = −𝑊𝑐𝑜 × cos 𝜎 − 𝐴𝑥 

𝑂𝑥 = −36,87 × cos 45 − (−108,81) 

𝑂𝑥 = −82,74 𝑁  

 

𝑂𝑦 = 𝑊𝑐𝑜 × sin 𝜎 − 𝐴𝑦 

𝑂𝑦 = 36,87 × sin 45 − 108,81 

𝑂𝑦 = 82,74 𝑁  

 

𝑇𝑜 =  [𝑊𝑐𝑜 × sin 𝜎 × 𝐶𝑚𝑐𝑜 × 𝐶𝑐𝑜] −  [𝐴𝑦 × 𝐶𝑐𝑜] +  [(𝑀𝑝 + 𝑀𝑓) × 𝑔 × sen 𝜎 × 𝐶𝑐𝑜] 

𝑇𝑜 =  [36,87 × sin 45 × 0,138 × 0,319] −  [108,81 × 0,319]

+  [(0,512 + 1,7) × 9,81 × sin 45 × 0,319] 

𝑇𝑜 =  [1,148] − [34,71] +  [1,926] 

𝑇𝑜 = −31,63 𝑁. 𝑚 
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ANEXO B ESTUDO PARA PROGRAMAÇÃO – MODELO 1 
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ANEXO C PROGRAMAÇÃO – MODELO 1 
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ANEXO D ESTUDO PARA PROGRAMAÇÃO – MODELO 2 
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ANEXO E PROGRAMAÇÃO – MODELO 2 
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ANEXO F DESENHO TÉCNICO – VERSÃO 1 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

  



89 

 

ANEXO G DESENHO TÉCNICO – VERSÃO 2 
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ANEXO H ANÁLISE DE TENSÕES 
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