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RESUMO 

 

A marcha humana pode apresentar algumas alterações devido ao fenômeno fisiológico do 

envelhecimento e algumas doenças neurológicas, sendo muito importante a análise da mesma, 

que mede a velocidade, cadência, comprimento e largura de passos e passada. Esta análise 

auxilia na escolha de tratamento, na observação da evolução do paciente, até mesmo em 

processos de pré e pós-operatório. Devido a sua importância, optou-se por automatizar a análise 

de marcha, tendo como base o método de Cerny. Para isso foi usado um Arduino como 

microprocessador e sensores FSR, infravermelho e inercial, todos os sensores foram 

devidamente calibrados, possibilitando a obtenção do produto final, o Medidor de Passos. 

Palavras-chave: Marcha humana, método de Cerny, automatizar, passos, marcha anormal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A marcha humana pode ser definida como a maneira ou o estilo de andar, é uma das ações mais 

importantes no dia a dia possibilitando a independência do indivíduo em várias atividades, do 

cotidiano às mais complexas. A ação de caminhar é cíclica e varia de indivíduo para indivíduo 

conforme alterações de humor, estrutura do terreno, idade, sexo, calçado (PATLA, 1999). 

Apesar de ser uma atividade aparentemente simples é bastante complexa, pois envolve o 

sistema nervoso central e periférico e todo o sistema musculoesquelético. Ou seja, para que a 

marcha de um indivíduo seja considerada dentro dos padrões normais, é necessário que esse 

esteja com sistema musculoesquelético em perfeito estado, que o comando cerebral e a resposta 

muscular esteja em sintonia, que o indivíduo tenha equilíbrio e condições de se locomover.  

A marcha humana compreende uma sequência de eventos rápidos e 
complexos. É difícil, à observação clínica, analisar estes fenômenos, e 
quantificar seu grau de afastamento da normalidade. Tais limitações levaram 
médicos, biologistas, engenheiros e estudiosos do movimento a desenvolver 
recursos de registro e análise de marcha. (SAAD, 1996, p. 23)  

Uma análise de marcha pode auxiliar na identificação rápida de doenças que muitas vezes 

caracterizam uma marcha especifica, como algumas neurológicas, sendo utilizada muitas vezes 

em idosos. Essa prática auxilia ainda os profissionais a acompanharem o progresso do paciente 

em relação a tratamentos, prescrição e adequação de órteses, próteses e auxiliares da marcha, 

contribuindo ainda para o acompanhamento de pré e pós-operatório dos membros inferiores. 

Existem vários tipos de problemas neurológicos ou doenças do cérebro que interferem no ato 

de locomoção dos indivíduos, isso porque são doenças que afetam o sistema nervoso central 

que é responsável por controlar todo o organismo, havendo áreas específicas de controle da 

marcha, algumas controlam o tônus, a força muscular, o controle motor; outras controlam 

equilíbrio, sensibilidade, coordenação motora (LIRA, 2010, p. 2). Ou seja, dentre os vários 

sintomas das doenças neurológicas, podem-se observar problemas musculares que limitam o 

movimento tornando-se a marcha anormal. 

Do ponto de vista clínico, a importância da análise da marcha humana reside 
no fato de que os distúrbios da marcha afetam uma alta porcentagem da 
população mundial e são problemas fundamentais em doenças 
neurodegenerativas... tumores cerebrais, trauma 14ar ética14fálico, doenças 
neuromusculares, patologias cerebrovasculares, certos tipos de demência, 
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doenças cardíacas ou envelhecimento fisiológico. (Muro-de-la-Herran at all, 
2014, p.14) 

A análise das alterações na marcha é importante para diagnóstico precoce, definição de 

tratamento e para o acompanhamento da evolução desses pacientes, seja doenças neurológicas 

como AVC (Acidente Vascular Cerebral), o Alzheimer, o Parkinson, a Paralisia Cerebral ou 

até osteoporose.  

A necessidade de analisar a marcha humana tem sido observada por diversas áreas de 

conhecimento, junto com o progresso de novas tecnologias levou ao desenvolvimento de uma 

série de dispositivos e técnicas que permitem essa avaliação. 

A fisiologia interessa-se pelos mecanismos envolvidos em diferentes padrões 
de marcha e velocidades, o modo de funcionamento dos músculos, o trabalho 
realizado e o custo da locomoção. Por outro lado, em termos clínicos, há um 
interesse na detecção, descrição e identificação de consequências de um 
padrão de marcha patológico. No entanto, esta multidisciplinaridade converge 
para um objetivo comum, compreender os mecanismos inerentes à marcha 
humana. (SOUZA, 2008, p.21) 

A análise da marcha humana é feita através de métodos que identificam as características da 

caminhada de um indivíduo, as principais características são comprimento de passos, largura 

de passos, passada, velocidade e cadência. 

Durante os anos, várias técnicas foram desenvolvidas para analisar as características da marcha 

humana, sendo algumas técnicas semi-subjetivas que se baseiam nas análises clínicas 

observadas por um especialista. Outras técnicas objetivas que se baseiam no uso de diferentes 

dispositivos para obter os parâmetros da marcha, esses dispositivos podem ser plataformas de 

força, sensores, câmeras analógicas ou digitais. 

Os pesquisadores Durie e Farley (1980), levando em conta as necessidades relacionadas ao 

estudo da marcha humana, desenvolveram uma plataforma com a finalidade de se medir o 

comprimento de passos, de modo que a mesma apresentava os valores alcançados em um 

display.  

O valor das medições da duração do ritmo do paciente foi estabelecido, na 
reabilitação. Vários métodos de realização destas medições foram concebidos. 
O método a ser descrito é de custo moderado, mas fornece uma leitura digital 
imediata. O usuário não carrega cabos, fontes de luz, fontes de alimentação, 
etc., e não usa sapatos especiais. (DURIE & FARLEY, 1980, p.38) 
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 No mesmo ano, Gifford e Hutton (1980) desenvolveram uma plataforma, tendo como 

diferencial a utilização de um sistema controlado por meio de um microprocessador que era 

capaz de fazer a aquisição da medição do tempo de contato, do tempo de oscilação, do tempo 

de passada, do comprimento da passada, da velocidade, da cadência e do tempo de suporte 

duplo. 

Os fatores de distância temporal da marcha são parâmetros passíveis de 
medições precisas e permitem uma avaliação precisa dos efeitos de vários 
tratamentos para incapacidades que afetam os membros inferiores. Métodos 
anteriores de medição destes parâmetros sofreram todas as desvantagens em 
termos de serem inconvenientes e incómodos para o doente, bem como de 
serem laboriosos para a recolha e análise de dados. Uma revisão desses 
sistemas anteriores é dada em outro lugar (Wall et al., 1978). O sistema 
descrito aqui é portátil, conveniente para o paciente e fornece uma saída rápida 
e fácil de interpretar para o clínico. (GIFFORD & HUTTON, 1980, p. 45) 

Para reduzir os custos da automatização do sistema, algo que não era trivial para a época, James 

Robinson e Gary Smidt (1981) optaram pela elaboração de uma passarela de papel, marcada a 

cada três milímetros, a qual contava com o auxílio de um operador que acompanhava a trajetória 

munido de um gravador, com a finalidade de registrar cada passo, dispondo ainda de um 

cronômetro.   

A técnica utilizada é simples e econômica e requer equipamento mínimo. Os 
quatro fatores básicos temporais e de distância são 1) comprimento da 
passada, 2) comprimento do passo, 3) cadência e 4) velocidade. A técnica 
requer o seguinte equipamento: 1) padrão de grade, 2) cronômetro, 3) 
gravador portátil, 4) fita métrica, 5) marcação caneta e 6) fita adesiva. 
(ROBINSON & SMIDT, 1981, p. 351) 

Law (1986) apresentou um método mais elaborado, fazendo uso de um microcomputador bem 

como de sensores ópticos. Através desse método, além dos parâmetros espaciais da marcha, 

como comprimento de passo, largura de passo e passada, também mede o tempo de cada 

movimento e o ângulo de articulação do mesmo.  

A velocidade instantânea do avanço do pé é medida durante toda a fase de 
oscilação e durante vários ciclos sucessivos de marcha usando fitas de papel 
perfurado anexado aos pés. Os perfis de velocidade assim obtidos mostram 
claramente qualquer assimetria em relação ao padrão de marcha normal (...). 
Os equipamentos são de custo legal, fáceis de configurar e utilizar. (LAW, 
1986, p.115) 

Em 1987, Crouse e colegas apresentaram uma passarela formada por três esteiras de rede 

resistiva, controlada por microcontrolador que coletava, processava e armazenava os valores 

dos parâmetros espaciais e temporais.   
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A base do sistema é uma passarela de rede resistiva que é controlada por um 
microcomputador que também coleta, processa e armazena os dados da 
passarela. Os dados obtidos a partir do sistema, incluindo os parâmetros 
temporais e espaciais da marcha, tais como os comprimentos de passo e de 
passada, as durações das fases de oscilação e apoio do andar de marcha e a 
velocidade de caminhada, são apresentados em formas numéricas e gráficas. 
(CROUSE et alii, 1987, p. 64) 

Mais recentemente, com o avanço tecnológico, outras tecnologias estão sendo desenvolvidas 

para auxiliar na análise da marcha, como mostra o trabalho de Tscharner et all (2014) que 

desenvolveu uma base de dados que contém informações que discriminam os aspectos do 

movimento da marcha variando o calçado. 

O trabalho de Liu at all (2010) apresenta um sistema portátil para análise da marcha, sendo 

constituído por um regulador de pressão, processador, acelerômetro (3 eixos), sensor de 

pressão, sensor ultrassônico e um Zigbee. Obtendo no final quatro características: passada, 

passo, posição de pouso e orientação do pé.   

Cerny (1983) seguiu o princípio da simplicidade e do baixo custo para desenvolver um 

protocolo para a medição indireta para as seguintes características da marcha: comprimento de 

passo, largura de passo, passada, velocidade, cadência. 

O comprimento de passo é a distância entre o toque do calcanhar de um pé e o toque seguinte 

do calcanhar do outro pé; a largura de passos é a distância entre os calcanhares dos dois pés, a 

passada é distância entre o toque do calcanhar de um pé e o toque seguinte do calcanhar deste 

mesmo pé, ou seja, uma passada corresponde a dois passos. A velocidade é a distância 

caminhada dividida pelo tempo gasto e a cadência é o número de passos dividido também pelo 

tempo gasto. 

 Para isso foram usadas duas canetas hidrocolor presas nos calcanhares do paciente, sendo 

dispostas uma em cada calcanhar, em seguida o paciente caminhava sobre uma plataforma de 

papel, e no final eram obtidos os parâmetros através das marcas da caneta no papel. 

Para realizarmos as discussões referentes à análise da marcha humana, que seguem na presente 

dissertação, utilizamos do protocolo de Cerny.  Que é “um método cinemático quantitativo 

empregado para descrever eventos do movimento através do deslocamento do indivíduo pelo 

ambiente”. (FALK & PAES PEREIRA, 2009)  
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Então, este trabalho apresenta o desenvolvimento e teste de um protótipo de sistema para 

automação do protocolo de Cerny, tendo, assim, tais medições em tempo real, com 

armazenamento de dados de cada paciente. 

Os resultados preliminares alcançados com o protótipo desenvolvido sugerem que o sistema 

será útil nos aspectos tais como: menor tempo de operação, resposta em tempo real, menor 

interferência de agentes humanos, menor desgaste físico do operador, podendo ser usado em 

uma maior variedade de marchas patológicas. Suas características metrológicas corroboram 

com este sentimento, uma vez que a repetitividade e a curva de erros de cada sensor utilizado 

se apresenta dentro de limites de projeto compatíveis com o que se espera de sistemas de 

medição industriais (metrologia legal). 

Sendo assim, o trabalho foi dividido da seguinte forma, no Capítulo 1, foram introduzidos os 

conceitos da marcha humana e sua análise, a utilização dessa análise e alguns métodos. No 

Capítulo 2 é feito uma revisão de literatura sobre os parâmetros da marcha, as patologias, a 

evolução das medições, são estudados e apresentados os métodos e equipamentos usados para 

analisar a marcha humana.  

O Capítulo 3 apresenta os materiais e os métodos utilizados para a construção do protótipo, 

mostrando a problematização do Protocolo de Cerny, sua automatização o protótipo e sua 

programação. No Capítulo 4 é apresentada a análise metrológica do sistema, ou seja, as 

calibrações dos sensores, os valores de repetitividade e curvas de erro. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados dos testes feitos com o Medidor de Passos. E por final a 

Capítulo 6 apresenta a conclusão e suas considerações finais, com sugestão de melhoria. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão mostrados os aspectos gerais da marcha e suas possíveis alterações com a 

idade avançada do indivíduo ou enfermidades. Também serão mostrados trabalhos na literatura 

de métodos para analisar a marcha para acompanhamento de pacientes ou para usar como um 

recurso biométrico. 

 

2.1 Padrões da Marcha Humana 

 

Andar é deslocar um pé do solo para projetá-lo adiante paralelo à superfície de apoio (translação 

horizontal), através do recrutamento das grandes articulações do corpo, resultando em 

movimentos angulares, que poderão ser alterados influenciando o comportamento mecânico 

geral (ACENSIO, 2001). 

 

2.1.1 Marcha Normal 

 

A obra Cinesiologia Clínica de Brunnstrom define a marcha como a maneira ou o estilo de 

andar. A marcha normal é a ampla latitude de velocidades de marcha segura e confortável que 

são disponíveis (SMITH, 1997, p. 478). 

Um ciclo de marcha normal acontece desde o primeiro toque do pé de um dos membros 

inferiores no solo até o próximo toque do mesmo pé mais adiante. A locomoção humana é 

descrita e dividida em duas fases, a fase de apoio (inicia com o contato inicial do calcâneo ou 

golpe-do-calcanhar até a retirada dos dedos ou dedos-fora), que corresponde a 60% do ciclo, e 

a fase de balanço (elevação do pé para o avanço do membro até o contato inicial do calcâneo) 

que atende os outros 40% (SMITH,1997, 478).  A Figura 1 ilustra esse ciclo. 
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Figura 1: O ciclo de uma marcha normal. Fonte: SANTOS, (2012) 

As características principais da marcha que podem ser quantificados são a velocidade, a 

cadência, a largura e o comprimento do passo e a passada. 

A velocidade é a distância percorrida em relação ao tempo; a cadência é o número de passos 

por minuto; a largura do passo é a distância entre os membros inferiores durante a marcha; o 

comprimento do passo é a medida entre o apoio de um pé até a colocação do pé contrário ao 

solo; a passada, por sua vez, é a medida referente ao ciclo da marcha, ou seja, é a distância entre 

o apoio de um pé até seu próximo toque ao solo.  

A Figura 2 demonstra melhor a diferença entre comprimento de passos, largura de passos e 

passada. Note-se que uma passada corresponde a dois passos. 

 

Figura 2: Medidas de passada, largura de passos e comprimento de passos direito e esquerdo. Fonte: 

SANTOS, (2012) 

A velocidade da marcha em pacientes normais pode ser alterada, desde uma caminhada até uma 

corrida, o que faz com que seja difícil comparar, pois cada pessoa anda em uma velocidade que 
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seja confortável e eficiente para si mesma Essas alterações na velocidade implicarão 

diretamente no comprimento da passada ou da cadência. 

 

2.1.3 Marcha Senil 

 

O envelhecimento é um fenômeno fisiológico universal e tem como característica marcante a 

dependência nas atividades da vida diária (HENRIQUES, 2003). Com o passar da idade, devido 

a fatores mecânicos e/ou fisiológicos, é comum que, em alguns idosos, a força dos membros 

inferiores diminua e tais indivíduos tenham uma discreta curvatura na postura, isso porque o 

corpo perde a capacidade de adaptação aos desvios, o que pode vir a causar até uma diminuição 

na altura, como ilustra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Deformidade progressiva da coluna vertebral. Adaptado: SOUZA, (2014) 

 

Devido a essas alterações, a marcha se modifica como um mecanismo de compensação para 

assim manter uma deambulação funcional. Porém uma marcha anormal é menos eficiente e tem 

um gasto energético maior, podendo resultar em quedas. 
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O medo de cair normalmente faz com que os indivíduos evitem caminhar e seus movimentos 

tornam-se, em contrapartida, mais lentos. Estes sujeitos precisam ter mais confiança de seu 

equilíbrio como em uma marcha defensiva.   

A Tabela I:  Diferenças entre a marcha normal e a marcha senil. Adaptada: DAMÁZIO, (2015) mostra 

algumas diferenças entre a marcha normal e a marcha senil. 

 

Tabela I:  Diferenças entre a marcha normal e a marcha senil. Adaptada: DAMÁZIO, (2015) 

 

 

 

 

 

Também é notória a redução da extensão do quadril e do joelho e a diminuição da amplitude 

do movimento, como ilustra a Figura 4, onde a representa a marcha senil e b a marcha normal. 

 

 

Figura 4: a) uma pessoa com marcha senil e b) uma pessoa com marcha normal. Adaptado: Autor 

desconhecido 

 

Marcha normal Marcha senil 

Estabilidade na fase de apoio Alargamento da base de suporte 

Comprimento adequado do passo Comprimento do passo mais curto 

Passagem do pé na fase de balanço Aumento do balanço postural 

Rápido período de duplo suporte Aumento do período de duplo suporte 
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2.1.3 Marchas Patológicas 

 

As marchas patológicas provem de algum distúrbio que afeta a coordenação dos movimentos 

ou o controle postural no caminhar, resultando muitas vezes na falta de equilíbrio do indivíduo. 

Lira (2011) caracteriza, dentre tantas anormalidades na marcha, destaca as seguintes patologias: 

2.1.3.1 Marcha atáxica sensorial ou espinhal 
 

O paciente precisa de uma base ampla, como ilustra a Figura 5, pois apresenta falta de 

coordenação, equilíbrio ruim e não tem sensibilidade da posição de seus membros. 

 

Figura 5: Marcha atáxica. Fonte: JUDGE et alii, (1982) 

2.1.3.2 Marcha atáxica cerebelar ou ébria 
 

O paciente que tiveram alguma lesão relacionada com o cerebelo tem uma marcha insegura, 

com grande oscilação postural em todas direções e os pés muito separados. 

 

2.1.3.3 Marcha atáxica vestibular 
 

O sistema vestibular está envolvido na iniciação e regulação das reações 

posturais e na estabilização da cabeça, via reflexos vestibuloespinhais e 

também ajuda a sentir a orientação do corpo na vertical. (SILVA, 2008) 

O paciente tem falta de equilíbrio, acarretando em quedas constantes, a base para o suporte é 

larga e tende cambalear enquanto caminha, ilustrada pela figura 6. 
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Figura 6: Marcha atáxica vestibular. Fonte: LICDA, (2015) 

2.1.3.4 Marcha parkisoniana 
 

 O paciente tem a coluna encurvada para a frente e a cabeça inclinada para baixo, caminha com 

passos curtos e rápidos e arrastando os pés, situação apresentada na Figura 7. 

 

Figura 7: Marcha parkisoniana. Fonte: JUDGE et alii, (1982) 

2.1.3.5 Marcha hemiplégica ou hemiparética 
 

 O paciente que sofreu paralisia em um dos lados faz movimento para frente e para o lado em 

círculo, com a perna afetada, e o membro superior do mesmo lado é levado à frente do tronco 

para auxiliar no equilíbrio, como mostra a Figura 8. 
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Figura 8: Marcha Hemiplégica. Fonte: JUDGE et alii, (1982) 

2.1.3.6 Marcha 25ar ética com steppage ou equina 
 

O paciente levanta o joelho exageradamente e não encosta o calcanhar no chão, lembrando a marcha de 

um cavalo, situação ilustrada pela Figura 9. 

 

Figura 9: Marcha equina. Fonte: LICDA, (2015) 

 

2.1.3.7 Marcha escarvante ou pé caído 
 

O paciente arrasta o pé ou levanta o joelho exageradamente, nesse caso o pé fica caído e muitas vezes 

arrasta no chão, Figura 10. 
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Figura 10: Marcha escarvante. Fonte: JUDGE et alii, (1982) 

 

2.2  A evolução da medição da marcha  

 

A análise da marcha é usada para avaliar qualquer forma de locomoção desde o andar ao correr.  

A constante evolução nos métodos e técnicas de medição, disponibilizadas 
pelo avanço tecnológico, permite o acesso à diferentes comportamentos do 
sistema locomotor, de forma mais precisa e com maior rapidez. (Araújo et all)   

Para medir as principais características da marcha e estuda-la, há alguns anos já são usados 

equipamentos como plataforma, eletromiografia, filmadora. Exemplo, a plataforma 

desenvolvida por Durie e Farley, 1980, mostrada no artigo An apparatus for step length 

measurement (Um aparelho para medição do comprimento do passo), feita de cobre chapeado 

e displays para mostrar os valores, mas não os armazenava, mostrada na Figura 11 (DURIE, 

1980). Com comprimento total de 160cm, essa era eficiente apenas para a medição do 

comprimento de passos, apesar de ser pequeno o espaço de medição e desconsiderar aceleração 

e desaceleração do paciente. Mas não ofereciam as demais medidas necessárias para analisar a 

marcha como passada, velocidade e cadência, os resultados deviam ser anotados assim que 

apareciam no display.  
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Figura 11: As duas partes que constituem o aparelho: a passarela e leitura. Fonte: DURIE & 

FARLEY, (1980) 

Gifford e Hutton (1980) desenvolveram uma plataforma com um sistema controlado por 

microprocessador, formada por três placas que juntas formam uma superfície contínua de 0,9 

metros de largura por 3,08 metros de comprimento, a Figura 12 mostra o diagrama de blocos do 

sistema. É um equipamento fácil de operar e os resultados saem em forma de relatórios 

(GIFFORD & HUTTON,1980), porém necessitando de um espaço razoável para deixa-la 

montada e desconsiderando o tempo de aceleração e desaceleração do paciente. 

 

Figura 12: Diagrama de bloco do sistema desenvolvido por Gifford e Hutton. Fonte: GIFFORD & 

HUTTON, (1980) 

Considerando os custos dos equipamentos, requisitos de espaço, tempo necessário para 

administrar os testes e a redução dos dados clinicamente significativos (ROBINSON & SMIDT, 

1981), os terapeutas continuaram fazendo a análise da marcha apenas observando-a.  

Em 1981, James Robinson e Gary Smidt sentiram a necessidade de um método simples e de 
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baixo custo, então usaram uma fita métrica de 0,3 metros de largura e 10 metros de 

comprimento, na qual o paciente caminha seguido pelo terapeuta que com um cronômetro e um 

gravador gravava os números nos quais o calcanhar encostava, como mostra a Figura 13 

(ROBINSON & SMIDT,1981). É um método em que as medições podem ter erros elevados por 

dependerem tanto de um operador, que conforme a posição, variando o ângulo, que estiver em 

relação aos pés do paciente pode enxergar os valores de maneira errônea e deve ser ágil para 

conseguir gravar todas as medidas corretamente no gravador.  

 

Figura 13: O paciente caminhando sobre a passarela, seguido do avaliador com o gravador e o 

assistente cronometrando. Fonte: ROBINSON & SMIDT, (1981) 

 

Um método mais simples para fazer a análise quantitativa da marcha humana foi apresentado 

por Kay Cerny, em 1983, e é usado até os dias de hoje. Esse procedimento requer um 

cronômetro, dois pincéis atômicos e uma passarela feita de papel com 16 metros de 

comprimento dispostos em 5 metros iniciais, 6 metros centrais e 5 metros finais, Figura 14.  
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Figura 14: Método de Cerny. Adaptado: CERNY, (1983) 

 Os 5 metros iniciais e finais são desconsiderados por representarem períodos de aceleração e 

desaceleração da marcha, os pincéis atômicos são presos na parte de trás do sapato de modo 

que a ponta apenas atinge o chão quando ele está de pé como mostra a Figura 15. Se forem 

analisados vários pacientes ao mesmo tempo, então é necessário pinceis de cores diferentes ou 

várias passarelas de papeis (CERNY,1983). 

 

 

Figura 15: Pincel preso à parte traseira do sapato para marcação do contato do calcanhar. Fonte: 

CERNY, (1983) 

 

O paciente é instruído a caminhar na passarela em sua velocidade habitual, o terapeuta registra 

com o cronômetro o tempo necessário para o paciente cruzar os 6 metros centrais, para calcular 
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a velocidade (CERNY,1983). Com as marcações feitas no papel, medindo a distância entre o 

pé direito e esquerdo obtém-se a largura de passos, medindo a distância de um pé ao outro 

obtém-se o comprimento de passos, medindo a distância do mesmo pé obtém-se a passada e a 

cadência é medida pelo número de passos por minuto. 

O método desenvolvido por Law (1986) automatiza a análise da marcha, tendo como resultado 

todos os parâmetros espaciais e temporais da marcha em relatórios impressos, foi desenvolvido 

com microcomputador e sensores ópticos que fazem a leitura a partir de uma fita marcada e 

colocada nos pés do paciente. 

A plataforma de Crouse (1987) é formada por três esteiras de redes resistivas colocadas 

paralelamente, a Figura 16 é o esquema de um lado da passarela, os interruptores proporcionam 

isolamento entre os tapetes próximos e são necessários para proporcionar dois modos de 

operação. 

 

Figura 16: Esquema de um lado da passarela. Fonte: CROUSE, (1987) 

 

As resistências são todas de valores iguais, o único caminho para corrente é através da fita de 

metal onde o pé está posicionado na plataforma. Na Figura 17 a linha pontilhada mostra o 

percurso da corrente. Através desse caminho o computador consegue perceber a posição do pé.  
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Figura 17: Esquema do circuito de grade para um lado da passarela. Fonte: CROUSE, (1987) 

 

Mais recente Benabdelkader et al (2002) obteve as características de passada e cadência de 17 

indivíduos que caminharam por 30 metros em ambiente externo, através da silhueta registrada 

por uma câmera e para classificar foi usada regressão linear. 

Na última década a marcha humana começou a ser vista também como um recurso biométrico, 

ou seja, um recurso para identificação de pessoas; para isso pesquisadores começaram a 

trabalhar com base de dados da marcha. Bouchrika e Nixon (2008) apresentaram um trabalho 

para reconhecimento do indivíduo utilizando câmera e base de dados.  

Liu et all (2010) apresentaram um sistema portátil para obtenção das seguintes características: 

passada, passo, posição de pouso e orientação do pé. Constituído por um regulador de pressão, 

processador, acelerômetro (3 eixos), sensor de pressão, sensor ultrassônico e um Zigbee. O 

acelerômetro foi usado para medir a posição de pouso, orientação e aceleração, o sensor de 

pressão foi usado para detectar a pressão sob o pé e o sensor ultrassônico que mede de 2cm a 

400cm, o Zigbee foi usado para fazer a comunicação através de sinais de radiofrequência.  
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Derawi et all (2011) apresentaram o primeiro artigo utilizando para a identificação da marcha 

a câmera com tecnologia ToF (Time-of-flight) em 3D, a Figura 18 a mostra a câmera modelo 

SR 4000 usada no experimento e a Figura 18 b mostra o esquema do experimento, onde a câmera 

é posicionada a 0,7m do chão e o indivíduo caminha 10 vezes mais de 3m. 

 

 

Figura 18: a) câmera SR4000 ToF ; b)apresentação do experimento 

 

Como visto, vários são os métodos para análise da marcha e várias são as patologias associadas 

à marcha humana. Algumas patologias restringem a utilização das tecnologias apresentadas, 

seja pela posição dos pés em relação ao solo, seja pela dinâmica do movimento das pernas. 

Esses fatores são determinantes para a escolha da tecnologia e, mais do que isso, para o 

desenvolvimento de novas tecnologias, que é a ideia central deste trabalho. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será apresentado o conceito utilizado para o desenvolvimento do protótipo, os 

critérios de escolhas dos sensores, sempre relacionando com o protocolo de Cerny que foi a 

técnica escolhida neste trabalho. Também será apresentado o sistema completo do Medidor de 

Passos, esse é formado por dois dispositivos a serem acoplados um em cada perna do indivíduo 

e uma passarela, formada por 2 laterais modulares, desenvolvida especialmente para a 

aplicação. 

 

3.1 Problematização do Protocolo de Cerny 

 

O Protocolo de Cerny consiste em um método de análise de marcha, para o qual é necessário 

um cronômetro, dois pincéis atômicos e uma passarela feita de papel com 16 metros de 

comprimento dispostos em 5 metros iniciais, 6 metros centrais e 5 metros finais. 

Primeiro passo fixação dos pinceis anatômicos; com uma fita adesiva os pinceis são presos um 

em cada calcanhar do paciente, eles são colocados com a ponta virada para baixo e sem tampa. 

Segundo passo é a marcação dos passos e a cronometragem; o paciente caminha na plataforma 

de papel fazendo com que o pincel marque o papel a cada passo e o operador marca o tempo 

que o paciente precisou para andar os 16 m. 

Terceiro passo é a medição, finalizado o teste o operador mede e calcula as características da 

marcha. Nos seis metros centrais com uma fita métrica o operador mede as marcações entre os 

dois pés de forma horizontal para obter a largura de passos e de forma vertical para obter o 

comprimento de passos. Para obter uma passada mede-se duas marcações seguidas do mesmo 

pé, depois é calculada a média para todos esses valores.  

Outras características da marcha adquiridas pelo protocolo de Cerny são velocidade e cadência, 

a velocidade é calculada dividindo o tamanho total da plataforma pelo tempo cronometrado e a 

cadência é calculada contando o número total de passos e dividindo pelo tempo cronometrado. 
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Para realização de outra medição com o mesmo paciente ou paciente diferente é necessário 

mudar a cor do pincel atômico ou trocar a passarela de papel, para conseguir identificar quais 

marcações a serem medidas.  

 

3.1.1 Problemas protocolo de Cerny 

O protocolo de Cerny apesar de ser um método usado até nos dias de hoje ele apresenta 

problemas e erros consideráveis. Nessa seção serão detalhados os problemas de cada uma das 

etapas acima. 

Para medir a largura de passos é necessário esperar que o paciente acabe o teste para a pessoa 

medir com uma fita métrica os pontos marcados no papel, como os dois pontos não estarão 

simétricos para medida ser direta, conforme aponta a Figura 19, o operador terá que observar a 

reta do outro ponto,  aumentando muito  a margem de  erro, ou o operador usará duas réguas 

simultaneamente, ou  ainda precisará traçar uma reta para aproximar as medidas, aumentando 

o desgaste para obter as medições. 

 

Figura 19: Medição da largura de passos pelo protocolo de Cerny 
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 Para medir o comprimento de passos os profissionais, como na largura de passos, medem as 

marcações da caneta na passarela de papel. A medida também não é direta, aumentando a 

possibilidade de erros, bem como o trabalho realizado, Figura 20. 

 

 

Figura 20: Medição do comprimento do passo pelo protocolo de Cerny 

 

 

E para medir a passada com o protocolo de Cerny os profissionais medem a distância dos pontos 

da mesma perna de forma direta, Figura 21. 
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Figura 21: Medição da passada pelo protocolo de Cerny 

 

Ou seja, as medições são manuais tendo muitos erros de operador e sendo desgastante para o 

mesmo, a obtenção de resultados demora o tempo das medições. 

Outros problemas encontrados são que a caneta presa no calcanhar é encostada no chão a cada 

passo, havendo problemas tais como ela traçar um risco maior que um ponto e, assim, criar 

duvidas de onde deva começar a medição e qual o momento do apoio duplo, podendo não ter o 

valor real do comprimento de passo.  

Em outros momentos a caneta pode chegar a não marcar o chão, pois o movimento acaba por 

modificar a sua posição, elevando-a em relação ao solo. O protocolo de Cerny não possibilita 

bons resultados para pessoas com algum tipo de alteração na marcha que não encostem o 

calcanhar no chão, como por exemplo a marcha equina. 
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3.2 Automatização do Protocolo de Cerny 

 

Em um projeto, para escolher os sensores e outros componentes deve considerar diversos 

fatores como a função, o local que será instalado, as condições ambientais, a tensão de 

alimentação, custo e vida útil. Para esse trabalho um fator considerado foi o peso dos sensores, 

que devem ser leves por serem usados presos nas pernas, e assim não influenciar a marcha do 

paciente.  

A ideia são dois módulos um para cada perna, cada módulo construído com uma placa Arduino 

UNO, usando os sensores AltIMU, um infravermelho e um resistivo (FSR). O Arduino e o 

AltIMU ficarão dentro de uma caixinha que será fixada uma em cada tornozelo da pessoa, o 

infravermelho ficará na parte de fora para fazer a leitura da distância da plataforma e o FSR 

estará ligado ao Arduino, porém posicionado no calcanhar, como mostra a Figura 22. 

 

Figura 22: Esboço do medidor de passos 

 

Para o melhor entendimento do Medidor de Passos é apresentado o diagrama de bloco que 
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descreve o projeto na Figura 23. 

 

Figura 23: Diagrama de blocos do Medidor de Passos 

 

Os sensores utilizados no Medidor de Passos serão o infravermelho para distância, o AltIMU 

para encontrar ângulo e o resistivo para força. Na conversão analógica/digital será usado o 

microcontrolador Arduino UNO e a interface homem-máquina será feita pelo programa 

LabVIEW, que gera o relatório em Excel. 

 

3.2.1 Medição largura de passos 

Para medir a largura dos pés, pensou em fazer duas laterais modulares limitando o meio onde 

o indivíduo deve caminhar, e utilizar um sensor de distância em cada pé para conseguir 

identificar a posição do pé em relação as laterais e assim calcular a largura de passos. 

Pesquisando qual sensor de distância usar verificou-se que sensor ultrassônico enxerga uma 

área ampla, não sendo interessante para o projeto, pois não conseguiríamos a precisão na 

localização.  

Já os sensores infravermelhos que possuem em suas propriedades duas maneiras de serem 

aplicados nos circuitos: Detecção por Reflexão ou Detecção por Interrupção. O primeiro modo 

um emissor de radiação infravermelha emite o sinal e um objeto refletor rebate para um 

receptor, sendo assim quanto mais próximo o objeto refletor maior a intensidade do sinal, desta 

forma o sensor infravermelho atende ao projeto sendo a opção escolhida para trabalhar. Para a 

escolha do modelo levou-se em conta a largura máxima da plataforma de 90cm e como distância 

mínima 10cm, a Figura 24 mostra o modelo escolhido que trabalha na faixa de 10 a 80 cm. 

 

Figura 24: Sensor infravermelho (Sharp Ir Distance Sensor) 
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Então no Medidor de Passos para saber a posição dos dois pés e assim poder medir a largura de 

passos (A), o sensor de distância é preso em cada perna com o leitor virado para fora, assim os 

sensores calibrados leem em centímetros, a distância de cada pé em relação as laterais da 

plataforma, como mostra a Figura 25. 

 

Figura 25: Medição da largura de passos com o Medidor de Passos 

 

Observa-se em “L1“ a distância do pé esquerdo à lateral da plataforma e em “L2” a distância 

do pé direito à lateral direita. Com esses valores o programa calcula a largura de passo (A) a 

partir da Equação 1, onde P é a largura da plataforma, levando em conta as distâncias em que 

as laterais são dispostas. 

 

= − ( 1 + 2)                                               [1] 

 

3.2.2 Medição comprimento de passos 

Para medir o comprimento do passo a princípio pensou em colocar um sensor de infravermelho 

em cada pé virado para frente, enxergando assim o fim da plataforma, porém dentro do custo 

disponível para o trabalho não foi encontrado sensor com qualidade metrológica que medisse a 
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distância necessária. Então a opção escolhida foi estimar o ângulo entre as pernas possibilitando 

encontrar a distância de um calcanhar ao outro, para isso o sensor escolhido foi o AltIMU. 

O AltIMU é uma placa compacta que combina um giroscópio, um acelerômetro e um 

magnetômetro todos triaxiais (x, y e z), formando uma unidade de medição inercial (IMU), e 

ainda combina um barômetro digital e um altímetro, apresentado na Figura 26. Para o projeto 

configurou-se apenas a unidade de medição inercial, para medir o ângulo entre as pernas. 

 

 

Figura 26: AltIMU 

 

Serão utilizados dois AltIMUs posicionados um em cada tornozelo em paralelo com o chão, a 

soma dos ângulos medidos por cada AltIMU resulta no ângulo total entre as pernas, 

possibilitando assim calcular a posição de um pé em relação a outro, como Muset e Emerich 

demonstraram no artigo Distance Measuring using Accelerometer and Gyroscope Sensors 

(Medição de distância usando Sensores de acelerômetro e giroscópio) pela Figura 27 , com 

Equação 2. 

= × 2×{1 − cos( + )]                                        [2] 

 

Figura 27: Ângulo entre as pernas adaptada. Fonte: MUSET & EMERICH, (2012) 
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Onde L é a extensão da perna,  é o ângulo de uma perna ao centro,  é o ângulo da outra perna 

ao centro e B é a distância entre as pernas, ou seja, o comprimento de passos. Porém, para isso 

ser viável é necessário medir o comprimento da perna do paciente, desde a bacia até o pé, antes 

de começar as medições.  

O ângulo entre as pernas é inversamente proporcional ao comprimento da perna, ou seja, quanto 

menor a perna, maior será o ângulo. Sendo assim o ângulo máximo é aproximadamente 60°, 

então cada sensor terá que medir o módulo de 0°, que acontece quando a pessoa está parada 

com as pernas em paralelo, a 30°. 

 

3.2.3 Detecção de passos  

Para confirmar todas as vezes que o calcanhar da pessoa encosta no chão é necessário um sensor 

de força, para isso foi escolhido um sensor resistivo de força (FSR – Force Sensing Resistor) 

que é simples, de baixo custo e atende o que o projeto precisa, Figura 28. O FSR varia o valor 

da resistência conforme a força (pressão) exercida nele. 

 

Figura 28: Sensor resistivo de força 

 

A princípio foram escolhidos dois sensores resistivos de força (FSR) para serem colocados cada 

um em uma calcanheira de borracha e alocadas no calçado do paciente, e assim marcar quando 

as medidas devem ser coletadas. Porém, observou-se em testes iniciais que a calcanheira fazia 

uma grande pressão no sensor, impossibilitando identificar quando os pés estavam apoiados ou 

não no chão, optou-se, então, por colocá-los diretamente nos pés. Entretanto os resultados não 

estavam satisfatórios e, através de observações e estudos, foi observada a necessidade de 

inserção de outros dois sensores resistivos na parte frontal da sola do pé, obtendo assim os dados 

reais corretamente, pois, na maioria das vezes, o apoio duplo ocorrerá no momento em que um 
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pé estiver encostando o calcanhar no chão e o outro todo no chão, como mostra a Figura 29, 

isso ocorre muito rápido em uma marcha normal, sendo quase imperceptível.  

 

Figura 29: Apoio duplo da marcha humana 

 

Para uma leitura mais eficiente dos sensores de força optou-se por usar uma meia antiderrapante 

substituindo qualquer calçado. 

 

3.2.4 Transmissão de dados 

Para aquisição de dados o microcontrolador escolhido foi o Arduino por ser de fácil acesso, 

com hardware simples e flexível (MCROBERTS,2011). O modelo escolhido foi o UNO, que 

suporta a corrente total dos sensores, tem número de pinos compatível com o projeto, é um 

modelo mais simples, compacto, com custo baixo; mostrado na Figura 30.  

 

 
Figura 30: Arduino UNO 
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É comum combinar um ou mais Arduinos usando extensões apropriadas de Shields para obter 

importantes recursos de rede. Estas extensões chamadas Shields são placas de circuito impresso, 

normalmente fixadas no topo do aparelho através de uma conexão alimentada por pinos-

conectores.  

 

3.2.5 Programação  

O LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) foi o software escolhido para 

programar o Medidor de Passos, por ser de fácil uso. A linguagem de programação é G, também 

conhecida como programação em bloco o que o torna mais didático, a interface bastante 

completa aumenta a qualidade do projeto final, possibilitando o acompanhamento em tempo 

real e os relatórios gerados com os dados manipulados facilita o armazenamento. 

O programa recebe os dados dos sensores e encontra a partir deles as características da marcha 

humana. Para calcular a cadência o programa registrará cada passo dado, tendo o total de passos 

no final, marcando o tempo e sabendo o espaço andado é encontrada a velocidade. 

 

3.3 Sistema para automação do Protocolo de Cerny 

 

Após a verificação da qualidade metrológica dos sensores, iniciou-se a construção do protótipo. 

Nesse capítulo será apresentado o sistema completo do Medidor de Passos, esse é formado por 

dois dispositivos a serem acoplados um em cada perna do indivíduo e uma passarela, formada 

por 2 laterais modulares, desenvolvida especialmente para a aplicação. 

 

3.3.1 A passarela 

Para criar uma passarela foi construída duas 2 laterais modulares de madeirite, para facilitar o 

transporte cada lateral apresenta 5 módulos de 1,10 m de comprimento e altura mínima de 20 

cm, podendo ser montada com facilidade no lugar desejado, a Figura 31 apresenta um módulo 

da passarela. 
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As laterais são dispostas paralelamente, delimitando um corredor de 50 a 90 cm de largura, de 

modo que o paciente caminhará no meio das laterais (Figura 32), o que possibilita o uso do 

sensor infravermelho para medir a largura de passos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Passarela para testes 

Para a realização dos testes, a largura do corredor da passarela foi escolhida levando em conta 

a largura de passo do indivíduo e a região de maior certeza dos sensores infravermelhos, como 

será visto no próximo capítulo. A largura de passos do indivíduo em questão mede em média 

20 cm, o valor máximo de maior certeza do sensor com maior erro é 20 cm, somando a região 

de cada sensor e a largura de passos tem-se 60 cm, porém considerando que nem sempre o 

indivíduo caminha no meio da plataforma a largura da plataforma escolhida foi de 50 cm.   

110 cm 

21,5 cm 

Figura 31: Módulo da passarela 
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3.3.2 O protótipo 

Para montar cada módulo foram construídos dois Shields, um para cada Arduino, no qual liga 

os sensores, o capacitor utilizado como filtro do sensor infravermelho, os resistores ligados nos 

FSRs como divisores de tensão e para projetos futuros ligar o xBee, a Figura 33 apresenta o 

shield. 

 

Figura 33: Shield 

O conjunto do Arduino com o shield é responsável pela conversão analógica/digital, a Figura 

34 apresenta o Fluxograma do Arduino no projeto Medidor de Passos.  

 

Figura 34: Fluxograma do Arduino 
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O fluxograma apresentado mostra que depois de iniciadas as rotinas do programa, faz a leitura 

dos sensores (infravermelho, AltIMU e FSR), então o programa transforma a unidade dos dados 

do sensor infravermelho para centímetros e do AltIMU para graus, depois escreve os valores 

na porta serial e volta a fazer a leitura dos sensores, isso tudo em milissegundos. 

Para realizar os testes inicialmente foram montadas duas caixinhas de papelão para suporte de 

cada módulo, ou seja, do Arduino e dos outros componentes como mostra a Figura 35.  

 

 

 

 

 

Figura 35:Caixa com o Medidor de Passos 

Cada módulo foi preso com velcro no tornozelo do paciente (Figura 36.2) e o sensor 

infravermelho foi preso no velcro para ficar na posição do calcanhar (Figura 36.3). O 

fornecimento de energia e a comunicação entre o módulo e o computador foram feitos através 

de um cabo (Figura 36.1). 

 

Figura 36: Pessoa com o Medidor de Passos preso nas pernas 
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Posteriormente foi desenvolvida uma caixinha de plástico impressa na impressora 3D, com 

tampa onde sai o cabo de alimentação (Figura 37.1), a caixa comporta o Arduino, shield e 

AltIMU, tendo uma saída na parte debaixo para passagem dos fios dos FSRs e infravermelho 

(Figura 37.2). Para prender o módulo na perna do paciente também foi usado velcro (Figura 

37.3). 

 

 

Figura 37: Caixa impressa de um dos módulos 

 

3.3.3 O programa 

A programação do projeto feita no LabVIEW é apresentada no fluxograma da Figura 38. 
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Figura 38: Fluxograma LabVIEW 

O fluxograma mostra que o Labview recebe os valores do Arduino, quando ele detecta que 3 

sensores de força estão sendo acionados então ele começa a calcular os parâmetros da marcha 

em tempo real. O profissional tem a opção de escolher gravar ou não os resultados do teste, 

escolhendo gravar o programa gera um relatório com todos os dados. 

A interface criada para programa do Medidor de Passos conta com cinco abas. A primeira aba 

contém Informações sobre o paciente, de modo que na mesma encontra-se campos para serem 

preenchidos conforme os dados de cada paciente. A segunda aba é a Página Principal, este 

campo é destinado ao cadastro dos dados como a largura da plataforma, o comprimento da 

perna, exibição os dados calculados pelo programa, a largura dos passos e o comprimento dos 

mesmos, essa aba também apresenta os botões de iniciar e gravar protocolo,  Figura 39. A 

terceira aba é de Séries Temporais, ou seja, são os gráficos em tempo real da largura e do 

comprimento de passo, a quarta aba, por sua vez, representa o campo de registradores dos 

sensores, sendo a aba que apresenta os valores obtidos pelos mesmos, e por último, é a aba 

Entendendo as Medições.  Essa aba ilustra como são obtidas as principais medições do 

programa: a largura e o comprimento de passos. 
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Figura 39:Interface do LabVIEW aba Página Principal 

Optando por gerar relatório os resultados completos do programa com os dados do paciente 

saem em forma de relatório no Excel, como apresentado na Figura 40. 

 

Figura 40: Relatório de Ensaio apresentado no Excel 
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Para garantir a qualidade metrológica do Medidor de Passos foi necessário fazer a calibração 

de cada sensor utilizado no projeto e a verificação da repetitividade e curva de erros do mesmo, 

tudo isso será apresentado no próximo capítulo.  
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4.  ANÁLISE METROLÓGICA DO SISTEMA 

 

Este capítulo tem como principal objetivo mostrar os resultados obtidos nas calibrações e 

verificações de componentes. Primeiramente, será apresentado a metodologia e os resultados 

referente a calibração dos sensores de distância, depois a metodologia de calibração e 

verificação, e os resultados obtidos com o AltIMU e por fim a metodologia e os resultados da 

verificação da trena. 

 

4.1 Calibração do sensor de distância 

 

Como é necessário um módulo para cada perna, então serão usados dois sensores de cada. Para 

calibrar os sensores de distância foi utilizada uma bancada (Figura 41.1), uma fita métrica 

dividida em milímetros (Figura 41.2), uma caixa usada como barreira (Figura 41.3), o sensor de 

distância (Figura 41.4) ligado em um Arduino (Figura 41.5) e um notebook (Figura 41.6) para 

coletar os dados. A fita métrica foi presa na bancada e cada vez um sensor foi colocado na 

extremidade da fita (valor zero) para ser calibrado, a caixa era colocada na frente do sensor em 

cima das distâncias a serem medidas (7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 cm).  

  

Utilizando o software Arduino IDE para coletar os dados, foram feitas seis medições para cada 

sensor: três subidas, das distâncias menores para as maiores, e três descidas, das distâncias 

maiores para as menores; os dados coletados são código em bits proporcionais à variação 

Figura 41: Esquema da calibração do sensor de distância 

1 7 10 15 20 25 30 40 35 45 50 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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analógica da distância. 

Na calibração dos sensores de distância, foram obtidos um vetor com 20 dados, sendo utilizado 

a média destes para cada valor de centímetro em cada medição. As Tabela II e Tabela III mostram 

os dados dos dois sensores respectivamente. 

A Tabela II mostra a média dos dados coletados para a calibração do sensor 1, a média total para 

cada valor de centímetros e o desvio padrão. 

Tabela II: Dados coletados para calibração do sensor 1 

  Indicação do Sensor  Média  Desvio Padrão 

(cm) 
Subida 

1 
Descida 

1 
Subida 

2 
Descida 

2 
Subida 

3 
Descida 

3 
Med DesPad 

7,00 648,25 628,25 630,59 627,30 625,19 627,13 631,12 8,576186494 

10,00 491,16 491,11 488,94 484,05 487,83 490,35 488,90 2,712659851 

15,00 342,33 336,84 335,75 335,94 332,78 336,89 336,75 3,119260953 

20,00 267,98 263,68 263,21 262,98 260,67 262,95 263,58 2,39927271 

25,00 215,44 219,65 216,10 216,13 212,16 219,35 216,47 2,767835388 

30,00 188,24 191,19 191,70 188,76 184,49 186,79 188,53 2,704639401 

35,00 167,32 168,81 172,94 168,98 164,95 165,00 168,00 2,991536305 

40,00 147,79 153,40 152,10 149,37 145,75 148,25 149,44 2,845153055 

45,00 131,83 140,73 140,33 137,59 137,27 137,33 137,51 3,185913377 

50,00 123,57 126,79 121,63 124,68 125,00 123,57 124,21 1,730295678 

 

A partir desses dados foi possível obter a curva de calibração, apresentada na figura 42, e 

encontrar a equação de calibração apresentada na Equação 3. 

 

Figura 42: Curva calibração sensor infravermelho 1 

 

Também é possível notar que o modelo utilizado, no caso uma exponencial, apresenta 
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correlação 0,9993 o que indica uma alta correlação entre o modelo e os dados reais.  

= 16263 ,                                                [3] 

A tabela III mostra a média dos dados coletados para a calibração do sensor 2, a média total 

para cada valor de centímetros e o desvio padrão. 

Tabela III: Dados coletados para calibração do sensor 2 

  Indicação do Sensor  Média  Desvio Padrão  

(cm) 
Subida 

1 
Descida 

1 
Subida 

2 
Descida 

2 
Subida 

3 
Descida 

3 
Med DesPad 

7,00 616,145 627,774 605,403 619,968 602,726 598,371 611,73 11,35198217 

10,00 472,548 476,790 454,210 499,726 451,645 475,5806 471,75 17,52272421 

15,00 324,081 320,403 327,210 336,210 344,226 330,1452 330,38 8,660432768 

20,00 252,129 253,484 256,806 264,468 260,500 263,7258 258,52 5,206529726 

25,00 201,194 204,839 206,226 234,323 214,177 225,1935 214,33 13,00824367 

30,00 181,597 178,306 176,694 190,984 179,387 194,129 183,52 7,250131866 

35,00 166,613 162,790 146,129 172,871 167,742 161,7742 162,99 9,155873095 

40,00 152,839 150,065 140,258 170,065 152,516 152,7419 153,08 9,617270062 

45,00 125,032 141,887 124,532 148,839 128,403 123,6452 132,06 10,66146723 

50,00 116,274 118,065 106,742 100,403 99,452 109,8387 108,46 7,800301941 

 

A partir desses dados foi possível plotar a curva de calibração, apresentada na Figura 43, e 

encontrar a equação de calibração apresentada na Equação 4. 

 

Figura 43: Curva calibração sensor infravermelho 2 

Observando a Figura 43, nota-se que o comportamento do sensor 2 se assemelha ao sensor 1. É 

possível notar que o modelo exponencial utilizado apresenta um alto valor de correlação com 
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os dados reais ( = 0,9951), porém os resultados do sensor 2 comparados aos resultados do 

sensor 1 foram inferiores. 

= 13638 ,                                                [4] 

Utilizando as Equações 3 e 4, foram obtidos os valores de distância em centímetros 

correspondentes a codificação em bits, conforme as tabelas IV e V: 

Tabela IV: Transformando as tensões em centímetros sensor 1 

Transformando os valores em cm 

(cm) 
Subida 

1 
Descida 

1 
Subida 

2 
Descida 

2 
Subida 

3 
Descida 

3 
Média DesvPadr 

7,00 6,87 7,14 7,10 7,15 7,18 7,15 7,10 0,113242 
10,00 9,59 9,59 9,64 9,76 9,67 9,61 9,64 0,064554 
15,00 14,79 15,08 15,14 15,12 15,30 15,07 15,08 0,166452 
20,00 19,84 20,23 20,27 20,29 20,51 20,29 20,24 0,219172 
25,00 25,77 25,18 25,68 25,68 26,25 25,23 25,63 0,394719 
30,00 30,31 29,75 29,65 30,21 31,05 30,59 30,26 0,522725 
35,00 34,91 34,54 33,55 34,50 35,51 35,50 34,75 0,735773 
40,00 40,51 38,75 39,14 40,00 41,20 40,36 40,00 0,910106 
45,00 46,47 42,97 43,11 44,15 44,27 44,25 44,20 1,255267 
50,00 50,22 48,69 51,18 49,69 49,53 50,22 49,92 0,83473 

 

A Tabela IV mostra os valores do sensor 1 transformados em centímetros, também apresenta os 

valores de média e desvio padrão. 

Tabela V: Transformando as tensões em centímetros sensor 2 

Transformando os valores em cm 

(cm) 
Subida 

1 
Descida 

1 
Subida 

2 
Descida 

2 
Subida 

3 
Descida 

3 
Média DesvPadr 

7,00 7,30 7,14 7,46 7,25 7,50 7,57 7,37 0,163527 
10,00 10,04 9,94 10,53 9,39 10,60 9,97 10,08 0,444361 
15,00 15,79 16,01 15,61 15,11 14,69 15,44 15,44 0,479399 
20,00 21,34 21,21 20,88 20,15 20,52 20,22 20,72 0,501408 
25,00 27,98 27,38 27,16 23,30 25,96 24,44 26,04 1,837761 
30,00 31,64 32,34 32,70 29,79 32,11 29,21 31,30 1,448869 
35,00 35,09 36,08 41,07 33,57 34,80 36,35 36,16 2,601836 
40,00 38,92 39,78 43,14 34,23 39,01 38,94 39,00 2,845145 
45,00 49,52 42,55 49,76 40,17 47,96 50,19 46,69 4,263605 
50,00 54,03 53,05 59,87 64,43 65,17 57,85 59,07 5,095653 
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A Tabela V mostra os valores do sensor 2 transformados em centímetros, também apresenta os 

valores de média e desvio padrão. Nota-se que os valores de desvio padrão do sensor 2 são 

maiores comparados aos valores do sensor 1, e que comparando os valores das distâncias com 

a média dos valores obtidos até a distância de 20 cm a diferença apresentada é em milímetros, 

a partir disso a diferença começa a ser em centímetros. A partir desta constatação, decidiu-se 

verificar a repetitividade e a curva de erro, para determinar a região de maior confiabilidade 

dos sensores, como será visto nas seções seguintes. 

 

4.1.1 Repetitividade e curva de erro 

Para analisar um equipamento é importante verificar a repetitividade dos componentes, que é a 

faixa de valores proporcionais em volta do valor médio, dentro da qual, para certa 

probabilidade, o erro aleatório é esperado, o que é importante para certificar se o sensor atende 

ao projeto. 

Então após a calibração, com os valores de desvio padrão dos sensores foi calculada a 
repetitividade de cada sensor. Foi usada a certeza de 95%, que é a padrão industrial obtendo o 
coeficiente t de Student na tabela retirada do livro Fundamentos de Metrologia (2008), página 
401, considerando o grau de liberdade igual a 5, pois foram 6 medições, então t é igual a 2,571. 
As Tabela VI e  
 
Tabela VII apresentam o valor de repetitividade dos sensores 1 e 2. 

 

Tabela VI: Tabela Repetitividade do sensor 1 

Repetitividade 

(cm) U Re (σ=95%) 

7 0,1132 0,2911 

10 0,0646 0,1660 

15 0,1665 0,4279 

20 0,2192 0,5635 

25 0,3947 1,0148 

30 0,5227 1,3439 

35 0,7358 1,8917 

40 0,9101 2,3399 

45 1,2553 3,2273 

50 0,8347 2,1461 
 

 



56 
 

  

Tabela VII: Tabela Repetitividade do sensor 2 

Repetitividade 

(cm) U Re (σ=95%) 

7 0,1635 0,4204 

10 0,4444 1,1425 

15 0,4794 1,2325 

20 0,5014 1,2891 

25 1,8378 4,7249 

30 1,4489 3,7250 

35 2,6018 6,6893 

40 2,8451 7,3149 

45 4,2636 10,9617 

50 5,0957 13,1009 
 

Observando as Tabela VI e  

Tabela VII, pode-se observar que entre o 7 e 20 cm os dois sensores são repetíveis, a partir disso 

o sensor 2 diminui a repetitividade, ou seja, a intensidade de erro aleatório passa ser maior. 

Para conhecer a distribuição de erros sistemáticos e aleatórios de cada sensor foram obtidas as 

curvas de erro dos mesmos, apresentadas nas Figura 44 e Figura 45 respectivamente. A curva de 

erro apresenta informações importantes para a correta determinação do resultado de medição 

(ALBERTAZZI, 2008), como a região de maior certeza para se trabalhar e o erro máximo, que 

é o maior erro absoluto do equipamento nas condições que foi testado. 

 

Figura 44: Curva de erros sensor infravermelho 1 

Observando a Figura 44, nota-se que o erro máximo do sensor 1 na região analisada é de 3,22 

cm, que acontece quando o sensor mede valores próximos de 45cm.   
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Figura 45: Curva de erros sensor infravermelho 2 

 

Observando a Figura 45, nota-se que o erro máximo do sensor 2 na região analisada é de 13,1cm, 

que acontece quando o sensor mede valores próximos de 50cm.  

Analisando juntamente as Figura 44 e Figura 45, é possível afirmar que a região de maior certeza, 

ou seja, menor erro é a região compreendida entre 7 a 20 centímetros que é o melhor caso do 

sensor 2, que tem o maior erro. Então a largura da plataforma deve ser escolhida de maneira 

que a máxima distância a ser medida seja superior a 7 cm e inferior a 20 cm, dessa forma os 

sensores de distância atendem ao projeto. 

Nessa área de maior certeza a tendência do sensor 1 varia de -0,52 a 0,24 cm, com o erro 

máximo de 0,56 cm, enquanto no sensor 2 a variação da tendência é de 0,08 a 0,72 cm, com o 

erro máximo de 1,29 cm.   

 

4.2 Calibração AltIMU 

 

A calibração do AltIMU é feita com o mesmo conectado ao Arduino e encontrando-se na 

posição inicial, ou seja, o AltIMU deve ser colocado na posição paralela ao chão e zerar o valor 

dos eixos (x, y e z). Dessa forma é obtido um valor de offset possibilitando transformar os 

valores da saída do altímetro em ângulos conforme datasheet. 

Como não estava disponível nenhum padrão de ângulo, foi desenvolvido um equipamento de 

teste de ângulo para verificar a calibração de qualquer unidade inercial, ou seja, verificar se o 
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20,00

30,00
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offset obtido na calibração atende de forma coerente a posição do sensor em ângulo. Esse 

equipamento é leve e portátil, composto por duas hastes de plástico rígido; uma haste com 

95,5cm de comprimento é fixa em um suporte de madeira e a outra medindo 94cm é presa na 

parte superior da haste fixa, podendo essa mover 360º, conforme visto na Figura 46. 

 

 

Figura 46: Equipamento de teste dos ângulos 

 

Na extremidade da haste móvel foi fixada a parte eletrônica formada por um Arduino e o 

AltIMU, mostrada na Figura 47 e no encontro das duas hastes foi preso um transferidor com o 

zero no centro como mostra a Figura 48, que possibilita efetuar a conferência dos ângulos a 

serem medidos por uma unidade inercial. 
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Figura 47: Parte eletrônica do equipamento de teste 

 

 

Figura 48: Detalhe transferidor do Equipamento de teste de ângulo 

 

Para fazer as medições posiciona-se o meio da haste móvel na direção do valor de ângulo que 

deseja medir, para a calibração dos sensores AltIMUs utilizados no protótipo foram feitas quatro 

medições para cada sensor, duas subidas, dos ângulos menores para os maiores, e duas descidas, 

dos ângulos maiores para os menores. Para cada ângulo medido (-45º, -30º, -15º, 0º, 15º, 30º, 

45º) foram obtidos em torno de 20 dados em cada medição, a partir desses dados foi calculado 

a média de cada valor e preenchidas Tabela VIII e Tabela IX. 
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A Tabela VIII mostra a média dos dados obtido com o AltIMU 1, a média total para cada ângulo 

e o desvio padrão; por ela é possível certificar que a diferença máxima do valor padrão para a 

média é de 1,5°. 

Tabela VIII:  Dados obtidos com o AltIMU 1 

Padrão 

(°) 

Medida do Sensor 1 em Graus (°) Média Desvio 

Padrão Subida 1 Descida 1 Subida 2 Descida 2 

-45 -45,234 -46,222 -45,610 -47,732 -46,199 1,100 

-30 -29,997 -29,730 -31,090 -31,510 -30,582 0,854 

-15 -15,487 -16,040 -16,141 -17,101 -16,192 0,671 

0 -0,822 -1,536 -0,526 -0,938 -0,955 0,424 

15 13,796 13,457 14,342 13,591 13,797 0,389 

30 28,366 27,858 29,766 28,020 28,502 0,869 

45 43,566 42,994 44,131 43,705 43,599 0,469 

 

A Tabela IX mostra a média dos dados obtidos pelo AltIMU 2, a média total e o desvio padrão, 

a diferença máxima da média total com o valor padrão foi de 1, 9°. 

Tabela IX: Dados obtidos com o AltIMU 2  

Padrão 

(°) 

Medida do Sensor em Graus (°) Média Desvio 

Padrão Subida 1 Descida 1 Subida 2 Descida 2 

-45 -44,546 -43,504 -44,817 -42,639 -43,876 1,000 

-30 -27,757 -28,490 -28,793 -27,462 -28,125 0,620 

-15 -13,721 -14,167 -14,521 -12,603 -13,753 0,834 

0 1,171 0,948 1,733 1,398 1,313 0,335 

15 15,543 14,429 15,739 14,252 14,991 0,759 

30 29,529 29,136 30,124 29,087 29,469 0,479 

45 44,745 44,534 45,026 44,646 44,738 0,211 

                   

4.2.1 Repetitividade e curva de erro 

Usando a certeza de 95% e 4 medições tem-se t de Student igual a 3,1, com o desvio padrão 

calculado dos dois AltIMUs foi calculada a repetitividade dos mesmos. 

A Tabela X apresenta a média dos dados obtidos, o valor de repetitividade e tendência do 
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AltIMU 1. 

Tabela X: Dados calculados do AltIMU 1 

Sensor AltIMU 1 (°) 

Dados 
reais 

Dados 
obtidos 
(média) U Re Td 

-45 -46,1995 1,0996 3,4089 -1,1995 

-30 -30,5818 0,8539 2,6470 -0,5818 

-15 -16,1922 0,6705 2,0786 -1,1922 

0 -0,9555 0,4240 1,3143 -0,9555 

15 13,7966 0,3892 1,2067 -1,2034 

30 28,5023 0,8688 2,6932 -1,4977 

45 43,5990 0,4693 1,4549 -1,4010 

 

A Tabela XI mostra valores semelhantes a Tabela X, contendo a média dos dados obtidos, a 

repetitividade e a tendência do AltIMU 2. 

Tabela XI: Dados calculados do AltIMU 2 

Sensor AltIMU 2 (°) 

Dados 
reais 

Dados 
obtidos 
(média) U Re Td 

-45 -43,8765 1,0005 3,1015 1,1235 

-30 -28,1253 0,6201 1,9225 1,8747 

-15 -13,7532 0,8336 2,5841 1,2469 

0 1,3128 0,3352 1,0392 1,3128 

15 14,9909 0,7587 2,3519 -0,0091 

30 29,4689 0,4793 1,4860 -0,5311 

45 44,7378 0,2109 0,6537 -0,2622 
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Observando as Tabela X eTabela XI nota-se que nos dois sensores os valores de repetitividade são 

melhores nos valores de graus positivo e o pior resultado é próximo dos -45°, porém isso 

ocorreu porque o equipamento de teste teve um desgaste não ficando firme na posição de -45°. 

Para certificar os erros máximos dos sensores na região de atuação do sistema obteve as curvas 

de erros para cada um. A Figura 49 mostra a curva de erros do AltIMU 1 e a Figura 50 mostra a 

curva de erro do AltIMU 2. 

 

Figura 49: Curva de erro AltIMU 1 

 

Figura 50: Curva de erro AltIMU 2 

 

Observando as Figura 49 eFigura 50, nota-se que nas duas curvas de erro o erro máximo ocorre 

próximo do -45°. As medições dos ângulos serão inferiores a 35° absoluto, então as medições 

ocorrerão dentro da faixa de menor erro.  

No AltIMU 1 a linha de tendência da área de -30° a 30° varia de -1,5° a -0,58º e erro máximo 

de 2,69°, no AltIMU 2 a variação da tendência nessa mesma área é -0,53° a 1,87° e o erro 
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máximo igual a 2,59°. Esse erro pequeno em graus dará uma diferença muito pequena na 

medida do comprimento de passos, senso assim, os sensores AltIMUs atendem o projeto. 

 

4.3 Verificação da trena 

 

Para verificar a qualidade metrológica da trena utilizada nos testes, foi usado um metro 

certificado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) em 

2012, como mostra a Figura 51, para comparar as medidas.  

 

Figura 51: Metro com certificação do INMETRO 

 

Foram feitas três medidas da trena, duas subindo, dos valores menores para os maiores e uma 

descendo, dos valores maiores para os menores. Os valores usados em centímetros foram 10, 

20, 35, 45 e 60, a Tabela XII mostra os dados obtidos com a trena. 

Tabela XII: Dados da trena em relação ao Metro certificado 

Medida da Trena 
Padrão 

(cm) Subida 1 Descida 1 Subida 2 Média DesvPadr 
10 10,1 10,12 10,155 10,13 0,0278 
20 20,1 20,1 20,1 20,10 0 
35 35,15 35,15 35,15 35,15 0 
45 45,15 45,15 45,15 45,15 0 
60 60,185 60,155 60,21 60,18 0,0275 

 

Pela Tabela XII é possível observar que os valores de desvio padrão no meio de escala é igual a 
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zero, ou seja, os valores medidos foram os mesmos nas 3 medições. 

 

4.3.1 Repetitividade e curva de erro 

Usando a certeza de 95% e 3 medições tem-se t de Student igual a 4,3, com o desvio padrão 

calculado da trena foi calculada a repetitividade. 

Tabela XIII: Dados calculados da Trena 

Dados curva de erros 
Padrão (cm) Média DesvPadr Re Td 

10 10,13 0,0278 0,1197 0,1250 
20 20,10 0 0 0,1 
35 35,15 0 0 0,15 
45 45,15 0 0 0,15 
60 60,18 0,0275 0,1184 0,1833 

foi calculada a repetitividade. 

Tabela XIII, nota-se que no meio de escala a repetitividade é igual a zero, ou seja, esses valores 

foram os mesmos em todas as medidas, podendo afirmar que é repetível. Para certificar os 

valores máximos de erros foi traçada a curva de erros apresentada na Figura 52 . 

 

Figura 52: Curva de erro da trena 

Observando a Figura 52 nota-se que os erros da trena foram baixos em milímetros, sendo o erro 

máximo 0,119 centímetros, permitindo a utilização dessa trena no projeto.  

Uma vez apresentada a análise metrológica dos sensores utilizados neste trabalho, será 

mostrado a seguir como tais sensores foram utilizados para a construção do Medidor de Passos. 

0
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5. RESULTADOS 

 

Neste capítulo será apresentado o procedimento usado para fazer as medições, assim como os 

resultados preliminares de ensaios em humanos.  

 

5.1 Realização dos testes 

 

O procedimento padrão para a utilização do sistema é: 

1 - Ao iniciar o processo, é necessário preencher um formulário com dados do paciente no 

software AutoCerny. Este preenchimento ocorre na tela de registro, como mostrado na Figura 

53. Na aba “Informações sobre Paciente”, além dos dados de registros pertinentes ao operador, 

é também possível escolher a pasta para salvar o teste e nomear o arquivo.  

 

Figura 53: Interface do LabVIEW aba Informações sobre o paciente 
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2 – Com o equipamento acomodado, é solicitado ao paciente que este fique de pé, mantendo as 

pernas juntas e pés retos e paralelos, cabeça posicionada de maneira que o paciente olhe para o 

seu horizonte e ombros alinhados. Uma vez com a postura adequada, são medidas as dimensões 

de suas pernas usando uma trena e, posteriormente esta informação é preenchida no sistema na 

aba “Página Principal”, como mostra a Figura 54. É necessário também que o operador 

preencha a informação referente à largura da Plataforma, que é dada é centímetros. A 

plataforma é ajustável e deve ser coerente com a região de menor erro do sensor, conforme 

visto no Capítulo 4. 

 

Figura 54: Interface do LabVIEW aba Página Principal 

 

3 - É solicitado que o paciente assente em uma cadeira, para que seja calibrado o sistema e 

preenchido os dados de limite de detecção, também na aba “Página Principal”, Figura 54. Este 

limite é o menor valor em que os sensores de força resistivos apresentam sensibilidade ao toque 

dos pés ao solo. Estes valores são adimensionais e individuais por sensor. Esta etapa é 

fundamental, pois é uma característica individual, que não pode ser usada para todos os 

pacientes. 

4 - É solicitado, então, que o paciente se posicione no início da plataforma, Figura 55. Ao sinal, 

o paciente deve caminhar em marcha normal. Neste instante, o sistema é acionado e o 
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cronômetro é disparado. Ao final do percurso, o operador deve preencher o número de passos 

do paciente durante o percurso, ainda na aba “Página Principal”. Esta informação também é 

individualizada e deve ser anotada para cada ensaio. 

 

 

Figura 55: Paciente posicionado no início da plataforma 

 

5 - Cada passada, como visto no capítulo 3 é detectada quando 3 dos 4 sensores estiverem 

acionados. Neste momento, o programa recebe os dados dos sensores de distância e inercial. 

Essas informações são utilizadas para os cálculos pertinentes, como já visto em capítulos 

anteriores.  

6 – Então, são calculados o comprimento e a largura de passo, como visto no capítulo 3. Os 

dados são mostrados na aba “Página Inicial” e as séries temporais são apresentadas na terceira 

aba (“Séries Temporais”) como mostra a Figura 56.  

7 - Os dados podem ser gravados para gerar um relatório, conforme mostrado no capítulo 3. 

Para isso basta acionar o botão “Gravar Protocolo” na aba “Página Inicial”.  
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Figura 56: Séries temporais da largura e comprimento de passo 

8 - Os dados são armazenados em meio digital por meio de um relatório em formato de planilha 

compatível com Office Excel da Microsoft, Figura 57. 

 

Figura 57: Relatório de Ensaio apresentado no Excel 
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Vários testes de validação e verificação do procedimento e do sistema, como um todo, foram 

feitos pela equipe executora. Alguns fenômenos típicos foram observáveis e foram, então, 

analisados com maior critério, como será visto a seguir. Para tal, os procedimentos apresentados 

foram adotados de forma rigorosa para garantir a reprodutibilidade dos ensaios.  

 

5.2 Efeito de treinamento 

 

Os dados preliminares, durante testes de checagem e avaliação do sistema, mostraram uma 

característica interessante, já verificada em outros trabalhos, principalmente nos que envolve 

atividade com humanos. Dentre outros, destaca-se os trabalhos Desenvolvimento de um sistema 

protótipo para medição objetiva das forças linguais em humanos (BARROSO, 2009) e 

Modificação de um sistema para medição da força labial, chamado de Efeito de Treinamento 

(PERILO, 2010). Nestes o termo Efeito de treinamento é cunhado e será usado neste trabalho, 

sob o mesmo contexto. Tal efeito, em resumo e de forma geral, se caracteriza por iniciar com 

resultados insatisfatórios, pois o indivíduo ainda está aprendendo como fazer a atividade em si, 

depois o indivíduo domina a atividade melhorando os resultados, tornando-os satisfatórios; por 

fim o indivíduo se cansa de fazer a atividade obtendo resultados piores, insatisfatórios.   

Para verificar se esta característica realmente está presente também no contexto deste trabalho, 

foram aplicados 11 testes controlados, conforme o procedimento descrito, utilizando um 

voluntário sem diagnóstico de qualquer patologia relacionada à marcha. Os testes foram feitos 

em uma sala onde a passarela foi montada com largura de 50 cm, o comprimento do corredor 

da passarela foi demarcado a cada 50 cm, assim era conhecido o valor aproximado do 

comprimento de passos do indivíduo. O indivíduo caminhou no corredor no sentido só de ida, 

com velocidade controlada. 

Conjectura-se, a partir das análises dos resultados, que os valores de comprimento de passos, 

largura de passos, velocidade são coerentes e o fator de treinamento é verificável. Fica mais 

evidente quando comparados, estatisticamente, com os dados coletados nas três fases, 

aprendizagem, domínio da execução e desgaste. 
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5.2.1 Aprendizagem 

O que caracteriza a etapa de aprendizagem é uma variação da passada, uma vez que o paciente 

tem de adequar ao andar com o aparato nos pés, dentro de um espaço limitado dos lados, com 

velocidade mais constante possível. Em alguns momentos, há um desequilíbrio do paciente, 

fazendo que haja uma variância maior do que estabelecida pelas características metrológicas do 

sistema. Os primeiros testes nos permitem inferir, conjecturar, que os problemas relatados pelos 

usuários, a análise visual e a série temporal dos ensaios, são característicos da etapa de 

aprendizagem. Sinais típicos encontrados podem ser vistos nos gráficos das Figura 58 e Figura 

59. 

 

Figura 58: Gráfico da largura de passos do teste 1 

 

 

Figura 59:Gráfico do comprimento de passos do teste 1 
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O desequilíbrio e a dificuldade de manter o passo dentro dos limites estabelecidos, 50 cm, pode 

ser notado claramente da Figura 59. Como a pessoa que realizou o teste não apresenta qualquer 

patologia relacionada à margem e à postura, conjectura-se que realmente é um efeito do 

treinamento. Os relatos da dificuldade de usar o sistema também corroboram para esta 

conjectura.  

 

5.2.2 Domínio da execução 

A segunda fase ocorre quando o paciente supera as dificuldades, apresenta maior familiaridade 

com o sistema e consegue executar o procedimento com maior desenvoltura. A característica 

desta etapa é a diminuição da dispersão dos dados em torno do valor esperado, neste caso, 20 

cm para a largura do passo e 50 cm para o comprimento do passo. O balançar da pessoa ainda 

é notado, uma vez que a marcação de comprimento do passo é colocado, mas não da largura do 

passo. Notadamente o paciente não mantém distância dos pés, em relação à lateral da passarela, 

constante. No entanto, não se verifica perda de equilíbrio, o que pode ser notado na análise da 

série temporal do comprimento do passo. As Figura 60 e Figura 61 mostram, respectivamente, 

o gráfico de largura do passo e o gráfico do comprimento do passo, ambos do teste 2. 

 

 

 

Figura 60: Gráfico da largura do passo do teste 2 
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Figura 61: Gráfico do comprimento do passo do teste 2 

 

Do teste 2 até o teste 8, o comportamento foi estatisticamente semelhante, sendo o teste 8 o 

limiar da aqui chamada Domínio da execução. Os gráficos do teste 8 são apresentados nas 

figuras 62 e 63: 

 

 

Figura 62: Gráfico da largura de passos do teste 8 
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Figura 63: Gráfico do comprimento de passos do teste 8 

 

Após 6 repetições do procedimento, o paciente pode relatar cansaço, falta de paciência, devido 

a característica repetitiva do procedimento. É relatado também incômodo com o aparato 

acoplado aos pés, pois o mesmo começa a se movimentar, incomodando, tendo que ser ajustado. 

Após esses reportes do paciente, pode-se perceber o início da fase de desgaste com o uso do 

aparelho. 

 

5.2.3 Desgaste 

O desgaste se caracteriza pelo ressurgimento de comportamentos observados na etapa de 

aprendizado. A pessoa começa a errar a marcação, dando sobressaltos e não mantendo a marcha 

com velocidade constante e nem com o comprimento do passo dentro do esperado, ou seja, 

próximo da incerteza e/ou erro máximo do sistema. Nesse trabalho isso acontece a partir do 

teste 9, conforme pode ser observado nos gráficos das figuras 64 e 65: 
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Figura 64: Gráfico da largura de passos do teste 9 

 

 

Figura 65: Gráfico do comprimento de passos do teste 9 

 

A piora dos resultados é nítida e comina no teste de número 11, quando o paciente solicita que 

os testes se encerrem. As séries temporais da largura e comprimento dos passos pode ser vistos 

nas figuras 66 e 67: 
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Figura 66: Gráfico da largura de passos do teste 11 

 

 

Figura 67:Gráfico do comprimento de passos do teste 11 

 

5.3 Características estatísticas do fator de treinamento 

 

Para observar melhor a diferença entre as três fases do fator de treinamento foram construídos 

dois gráficos, um da largura de passo e outro do comprimento de passos, cada um com três 

testes, um de cada fase, sendo cada um os testes limites, ou seja, aqueles com piores resultados 

para cada etapa. O teste de treinamento é o teste 1, o teste escolhido para ilustrar o domínio da 
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execução foi o teste 8 e o teste que ilustra o desgaste é o teste 11. A Figura 68 mostra o gráfico 

da largura de passos. 

 

 

Figura 68: Gráfico da largura de passos dos testes 1, 8 e 11 

Embora seja possível verificar visualmente uma maior dispersão dos testes 1 e 8, não é razoável 

afirmar que eles sejam estatisticamente diferentes, pois as dispersões estão muito próximas, 

dentro do que estabelece o máximo erro dos sensores utilizados. Isto é explicável pelo fato do 

paciente estar limitado lateralmente em 50 cm de largura, não tendo muito espaço de manobra. 

No entanto, no que diz respeito ao comprimento do passo, a percepção do fator de treinamento 

é mais clara, como ilustrado na Figura 69. 

É interessante notar que, sistematicamente, há o desequilíbrio do paciente e até mesmo uma 

mudança de sua marcha no decorrer do trajeto, provocando o alargamento ou estreitamento do 

passo, na tentativa de compensar a perda ou excesso de velocidade. Este fato é notável, uma 

vez que é comunicado ao paciente que ele deve manter a velocidade o mais constante possível. 

Esta preocupação aumenta o estresse nas etapas de aprendizagem e desgaste, mas é bem 

contornado na etapa de domínio da execução, como observado na Figura 69. 
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Figura 69: Gráfico do comprimento de passos dos testes 1, 8 e 11 

As características estatísticas dos ensaios 1, 8 e 11 foram condensadas na Tabela XIV. 

Tabela XIV: Dados do protocolo de Cerny dos testes 1, 8 e 11 

 

 

Esta tabela revela algumas características importantes do sistema. Embora nas etapas de 

treinamento as dispersões variem consideravelmente, as médias dos parâmetros apresentam 

erro máximo em relação ao comprimento de passo de aproximadamente 7 cm, no caso, 

observado no teste 11. Isso representa 14% de erro relativo ao valor padrão de 50 cm. No caso 

do teste 8, este cai para 2,7%, que é um valor muito próximo da incerteza padrão do sistema, 

ou seja, praticamente não há erro introduzido pelo paciente. Esses resultados, em princípio, 

Larg de passo(A) Comp de passo(B) Larg de passo(A) Comp de passo(B) Larg de passo(A) Comp de passo(B)
1,5211 23,7130 0,8921 0,7550 2,2114 24,1548

Larg de passo(A) Comp de passo(B) Larg de passo(A) Comp de passo(B) Larg de passo(A) Comp de passo(B)
21,3718 48,5288 22,1056 51,3491 19,6463 56,9659

7,6090 7,609 7,609

43,3697 43,3697 43,3697

97,0575 102,6983 113,9319

86,7394 86,7394 86,7394

Passada média (cm)

Cadência(passo/min)

Desvio Padrão

Médias

Tempo (s)

Velocidade (m/min)

Teste 11

Cadência(passo/min)

Teste 1

Médias

Desvio Padrão
Teste 8

Tempo (s)

Velocidade (m/min)

Passada média (cm)

Cadência(passo/min)

Passada média (cm)

Desvio Padrão

Médias

Tempo (s)

Velocidade (m/min)

Dados protocolo de Cerny - Testes 1, 8 e 11
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mostram, em princípio, que o sistema pode ser usado mesmo quando não há tempo suficiente 

para a preparação do paciente. O valor médio é um filtro interessante para as variações do 

comprimento do passo. No entanto, uma das vantagens deste sistema é propiciar ao operador 

que tenha a série temporal disponível, o que pode servir como base para a detecção de 

patologias, ou de geração de padrões de detecção de patologias, uma vez que se pode comparar 

as séries temporais nas 3 etapas do treinamento. Persistindo padrões de comportamento nas 3 

etapas, pode ser um indicativo de patologia associada. 

Outro dado que corrobora com a análise de que a tentativa de manter a velocidade constante e, 

com isso, da compensação da passada, está no fato do tempo de ensaio ser igual nos três casos 

apresentados. O mesmo fenômeno foi percebido nos demais ensaios, com pequenas variações. 

Coincidentemente, nos casos 1, 8 e 11, os tempos foram iguais, até a 3 casa.  

A partir destes dados, alguns fatores devem ser levados em conta:  

 Deve-se omitir a questão do tempo, deixando livre, o que pode diminuir a ansiedade no 

paciente; 

 Os ensaios devem ser feitos pelo menos 4 vezes, se descartando o primeiro e último 

ensaios; 

 Não se deve estabelecer marcações de passada. Este expediente foi usado para 

determinar os erros e dispersão do sistema e para verificar o fator de treinamento; 

Neste capítulo foram apresentados o procedimento adotado para a automação do protocolo de 

Cerny, bem como os seus resultados iniciais. Foi possível estabelecer as características da 

utilização do sistema nas pessoas, assim como observar fenômenos típicos deste tipo de 

instrumento, que foi o fator de treinamento. Os resultados indicam, permitem conjecturar que 

o sistema está adequado para testes em pacientes do sistema público, claro, com as devidas 

providências para melhorar alguns aspectos construtivos, como a diminuição do volume do 

aparato, comunicação sem fio e melhoria da passarela, diminuindo suas ondulações laterais.  
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6. CONCLUSÃO 

A discussão apresentada nessa dissertação visou a pesquisa bibliográfica dos métodos de análise 

da marcha humana desenvolvidos a partir de revisão de literatura sobre os métodos já existentes, 

de modo a apontar suas possíveis problemáticas ou deficiências, tendo como elemento central 

o protocolo de Cerny. Após tal estudo, após uma análise dos aspectos positivos e negativos de 

cada método, observou-se a necessidade de criação de uma metodologia de análise da marcha 

humana, no que se refere aos critérios dos métodos observados até então, a qual superasse a 

produção anterior em alguns aspectos, seja em termos de custo, ou de funcionalidade, ou até 

mesmo praticidade quanto ao seu uso, se comparados com os demais disponíveis no mercado.  

No decorrer da pesquisa, vários foram os entraves encontrados, dentre os quais destacamos a 

dificuldade de se encontrar disponível em plataformas públicas artigos na área da Medicina, os 

quais poderiam enriquecer sobremaneira o trabalho. Tais documentos, quando localizados, só 

poderiam ser acessados de forma paga ou por público da área.  

Comparado a outros produtos modernos e eletrônicos, o método aqui desenvolvido   ocupa 

menos espaço, é portátil, acessível, fácil de montar e desmontar; quando comparado a métodos 

manuais os resultados são obtidos mais rápido e com menos margem de erros e desgaste dos 

aplicadores. 

Com o Medidor de Passos foi possível automatizar a medição de todas as características da 

marcha que são medidas pelo protocolo de Cerny, acompanhando os dados em tempo real, e 

acompanhamento das séries temporais da largura e do comprimento de passos. O método é 

eficaz para fazer a análise em vários tipos de marcha, possibilitando a análise de uma maior 

variedade das marchas patológicas. 

Com o Medidor de Passos foi reduzido o desgaste físico do operador que realizava as medições, 

com isso reduziu também a margem de erros, diminuindo o erro humano. 

Quando o teste for realizado em contexto real, no ato diagnóstico, sugere-se que os valores do 

primeiro teste sejam dispensados, que seja realizado no mínimo dois testes com o mesmo 

paciente e no máximo oito, evitando assim o desgaste e a possibilidade de resultados 

equivocados em função deste bem como do fator de treinamento. 

O projeto realmente tem um custo moderado, possibilitando o acesso de instituições menores, 

com pouca demanda. O equipamento, por sua vez, é portátil, podendo ser montado em qualquer 
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lugar.  Já os profissionais envolvidos no seu uso não têm o desgaste de ficarem abaixados para 

medir cada marca.  Os resultados são obtidos na hora. 

Tendo sido testado várias vezes, foi possível confirmar que o Medidor de Passos tem 

repetitividade e reprodutibilidade, podendo se tornar um produto de venda no mercado. 

  

6.1 Proposta de continuidade 

O ser humano, diferente de uma máquina, não pratica a ação sempre do mesmo jeito. Quando 

caminha muda a velocidade, a posição do pé, o balanço, por isso é difícil encontrar a posição 

certa para os FSR’s, o que torna difícil contar os passos com apenas dois sensores em cada pé. 

Então, uma das propostas de continuidade do projeto Medidor de Passos é a construção de uma 

palmilha com mais sensores que identificasse a pisada e possibilitasse contar com mais exatidão 

o número de passos. 

Nos testes os cabos foram desconfortáveis para o paciente, desconectando algumas vezes, para 

melhorar isso a proposta é substituir os cabos por bateria para alimentação e XBee para a 

comunicação. 

Os resultados de larguras de passos sofreram alteração devido as laterais da passarela estarem 

irregulares, para resolver isso é importante substituir o madeirite por um material mais firme. 
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