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Introdução e objetivos: Diferentes tecnologias para melhorar o controle
postural e a marcha têm sido descritas em bases de patentes, sendo que
grande parcela ainda não está disponível comercialmente. Dispositivos
levantados em busca de anterioridade propõem aplicaçõespara análise,
entretanto, não informam sobre a distribuição do suporte de peso em
condições estáticas ou durante transições posturais e não permitem o
armazenamento dos dados. Assim, tivemos por objetivo desenvolver e testar
um dispositivo mais completo.

Métodos: Trata-se de estudo de desenvolvimento tecnológico seguido de
testes de bancada. A tecnologia compreende um dispositivo com sensores de
pressão, instalados em um par de palmilhas, que capta e compara
informações sobre a distribuição do suporte de peso entre os dois pés, em
uma unidade eletrônica, a uma faixa de valores definida pelo fisioterapeuta,
determinando a ativação de motores vibratórios localizados em uma faixa
aderida ao tornozelo, caso essa distribuição esteja fora dessa faixa de
valores. O alerta vibratório fornece retroalimentação de modo que o mesmo
possa corrigir conscientemente essa distribuição, gerando simetrias ou
assimetrias, a depender do objetivo do fisioterapeuta.

Resultado: Patente de Invenção foi depositada junto ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, INPI, em 08/10/2015. A unidade eletrônica
recebe as medidas obtidas pelos sensores de pressão localizados nas
palmilhas do lado direito e esquerdo e calcula a diferença entre as
distribuições do peso nos dois lados. Na posição ortostática, os testes de
bancada mostraram que a distribuição do suporte apresentou-se
praticamente simétrica entre os membros, neste indivíduo. Além disso,
mostrou-se estável ao longo do tempo de coleta. Durante as transições
posturais e a marcha, observa-se que a distribuição do suporte de peso varia
consideravelmente, dependendo da fase do movimento em questão.

Discussão e conclusão: Baseados na análise das evidências sobre a
distribuição do suporte de peso, na percepção da viabilidade de dispositivo



de inovação tecnológica pelos usuários fisioterapeutas e no aprimoramento
de instrumentos disponíveis para análise dos efeitos terapêuticos da indução
da simetria nessa população, foi desenvolvido um dispositivo mais completo
conforme proposto e que já possui elementos para testes clínicos.
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