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RESUMO 

 
A marcha humana é uma atividade comumente estudada na Biomecânica composta pela 

associação de diversos sistemas que em conjunto vão propiciar um movimento funcional 

capaz de possibilitar diversas atividades do dia-a-dia. A análise dessas associações mostra ao 

fisioterapêuta padrões alterados que vão direta ou indiretamente interferir tanto na reabilitação 

como na prevenção de determinadas patologias. Para quantificar esse movimento, diversos 

instrumentos de medida são descritos na literatura como por exemplo sistemas 

optoeletrônicos. Esses instrumentos analisam a cinemática dos diversos segmentos do corpo 

através da utilização de duas ou mais câmeras gerando orientações tridimensionais dos 

segmentos corporais em tempo real. O alto preço desse sistema e a necessidade de um 

ambiente especializado como um laboratório de análise de movimento tornam a prática 

clínica inviável para a maioria da população. Dado o grande avanço tecnológico na área 

computacional e a crescente evolução dos smartphones, uma opção tanto para o 

aprimoramento dos sistemas comerciais compostos por sensores inerciais, quanto para os 

aplicativos comerciais, usados para fins clínicos, seria a elaboração de um novo sistema 

baseado na união de sensores inerciais com um aplicativo de smartphone. O objetivo do 

presente estudo foi desenvolver e validar um sistema composto por sensores inerciais aliados 

a um aplicativo para dispositivos móveis. Participaram deste estudo 10 indivíduos saudáveis 

de ambos os sexos. Foram utilizados dois sistemas na validação: Qualisys ProReflex e o 

sistema aqui proposto compreendendo um aplicativo para Smartphone e duas unidades de 

medidas inerciais (UMIs). Para a validação, foi escolhido o movimento no plano sagital do 

joelho esquerdo durante a marcha, os dados foram coletados em ambos sistemas ao mesmo 

tempo. A sincronização entre os dois sistemas foi feita a posteriori, ponto-a-ponto. O SIAM 

apresentou uma boa confiabilidade (CMC 0,97) e uma alta concordância em relação ao 

sistema Qualisys para as comparações entre as curvas obtidas (CMC = 0,98; REQM = 2,17º; 

R = 0,98; p < 0,01) e entre os picos de flexão (R = 0,91; p < 0,01) e extensão (R = 0,92; p < 

0,01) analisados. Desta forma podemos concluir que o Sistema inercial de análise do 

movimento mostra-se como uma opção válida e viável para realizar a análise cinemática do 

joelho no plano sagital durante a marcha de maneira simples, válida e prática. 

Palavras-chave: Cinemática. Marcha. Aplicativos Móveis. Sensores Remotos. 



 
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
Human gait is an activity commonly studied in Biomechanics composed by the association of 

several systems that together provide a functional movement allowing the accomplishment of 

several daily physical activities. Gait analysis shows to the physiotherapist changed patterns 

that will directly or indirectly interfere both in rehabilitation and in the prevention of certain 

pathologies. To quantify this movement, several measurement instruments are addressed in 

the literature, such as optoelectronic systems. These instruments analyze the kinematics of the 

body segments through the use of two or more cameras, generating three-dimensional 

orientations in real time. The high price of these systems and the need for a specialized 

environment such as a motion analysis laboratory make their clinical use impractical for the 

majority of the population. Due to the great technological advance in the computational area 

and the growing evolution of smartphones, an option for the improvement of the commercial 

systems composed by inertial sensors and for the commercial applications used for clinical 

purposes would be the elaboration of a new system based on the union of inertial sensors with 

a smartphone application. The main goal of the present study was to develop and validate a 

system composed of inertial sensors combined to a mobile application. Ten healthy subjects 

of both gender participated in this study. Two systems were used in the validation: Qualisys 

ProReflex and the system proposed here consisting of a Smartphone application and two 

inertial measurement units (IMU). For validation, the movement in the sagittal plane of the 

left knee during gait was chosen, data from both systems were collected at the same time. The 

synchronization between the two systems was done offline, frame by frame. The developed 

system had good reliability (CMC 0,97) and a high similarity to the Qualisys system, for the 

comparisons between the obtained curves (CMC = 0.98, REQM = 2.17º, R = 0.98, p < 0.01) 

and between knee flexion peak (R = 0.91, p <0.01) and extension (R = 0.92; p <0.01) can 

conclude that the developed system is a valid and feasible option to perform kinematic 

analysis of the knee in the sagittal plane during gait in a simple, valid and practical way. 

Keywords: Kinematics. Gait. Mobile Applications. Remote Sensors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Biomecânica é ciência que estuda a aplicação da mecânica aos sistemas biológicos, ou 

seja, o efeito de forças sobre um organismo vivo, nesse caso, o corpo humano (HAMILL, 

1999). Define-se corpo humano como um sistema complexo de segmentos articulados, 

equilibrados entre si estaticamente ou dinamicamente. O desequilíbrio desses segmentos 

oriundo de forças internas fora do eixo articular ou forças externas ao corpo, provoca 

deslocamentos angulares dos segmentos gerando assim o denominado movimento humano 

(AMADIO et al., 1999). 

A marcha humana é uma atividade de vida diária comumente estudada em 

biomecânica, dada a sua grande relevância clínica. Segundo NEUMANN (2010), essa 

habilidade é adquirida durante o desenvolvimento humano, ajustando e adaptando os diversos 

sistemas fisiológicos para que, em sincronia, possam realizar atividades como, por exemplo, 

uma caminhada rotineira, além das habilidades de falar, mudar de direções, olhar para locais 

diversos e realizar uma infinita gama de ações enquanto realiza o deslocamento sem demanda 

excessiva de esforço. A análise dessas associações e componentes presentes durante a 

deambulação é uma importante ferramenta para o fisioterapeuta, demonstrando variáveis 

como: nível de funcionalidade do indivíduo, alterações patológicas do sistema locomotor 

além do planejamento e eficácia de tratamentos por exemplo (CALDAS et al., 2017). 

 A marcha apresenta um padrão bem definido de normalidade com referências 

empregadas em pesquisas e na prática clínica, porém cada pessoa possui um modo próprio de 

caminhar com características distintas associado à magnitude e à dependência temporal das 

variáveis biomecânicas (CHUNG, 2016). A tarefa de quantificar padrões de movimento 

envolve dezenas de medições, armazenamento, sequenciamento, recuperação, processamento, 

análise e apresentação de resultado, essas medições cinéticas e cinemáticas possibilitam 

definir as características da marcha (LEITE et al., 2014). As variáveis cinemáticas que 

parecem ser mais usadas para descrever a marcha são o deslocamento e a variação angular. A 

variação angular difere consideravelmente entre as pessoas devido a fatores como peso, 

altura, idade, nível de atividade física, doenças e lesões. É uma variável funcional importante, 

pois se correlaciona positivamente com ganho de amplitude de movimento e aumento da força 

muscular (RESENDE et al., 2010). 

AMADIO et al. (1999, p.7) relatam que: 



 
 

 
 
 
 
 

Todo estudo biomecânico depende da determinação de grandezas mecânicas 
(qualitativas ou quantitativas), as quais podem ser interpretadas como propriedades 
do corpo humano em análise comportamental ou mesmo entendidas no processo de 
desenvolvimento como sendo passível a alterações. 

 
Um componente avaliado na biomecânica do movimento humano é a análise 

cinemática angular através de sistemas de análise de movimento, como a estéreo-

fotogrametria optoeletrônica, os quais são os mais complexos e precisos para a caracterização 

do padrão de movimento, como o Qualisys e BTS Bioengineering (MAGALHÃES, 2014) e 

são realizados rotineiramente em laboratórios altamente especializados de biomecânica, nos 

quais os dados cinemáticos articulares tridimensionais são obtidos por meio de duas ou mais 

câmeras de alta velocidade. Estes sistemas têm a vantagem de operar com maior resolução 

espacial e temporal nos registros, ou seja, imediatamente, as coordenadas das imagens obtidas 

são digitalizadas e transformadas em coordenadas desejadas e precisas, tornando mais fácil a 

medição de dados. Desta maneira ocorrem medições dinâmicas, permitindo uma análise 

fidedigna aos movimentos realizados pelo indivíduo (AMADIO,1999). Entretanto, esses 

sistemas possuem importantes limitações, que dizem respeito à praticidade e viabilidade de 

seu uso como: restrições ao ambiente de filmagem, restrições aos tipos de movimentos que 

podem ser estudados e custos elevados relacionados ao uso de câmeras especiais e softwares 

específicos (ARAÚJO, 2005). 

Uma opção de sistema de análise de movimento que não possui essas restrições são os 

compostos por sensores inerciais, também chamados UMI (Unidade de medida inercial) 

(ROBERT-LACHAINE et al., 2017). Esses sensores são chamados dessa maneira devido à 

presença de sensores contendo acelerômetros responsáveis pela medição de aceleração linear 

e de giroscópios para medição da velocidade angular (LIMA, 2005). Esses sensores podem 

captar os dados do movimento cinemático, incorporados pela tecnologia MEMS - 

Microelectromechanical Systems - (GEIGER, 2008), caracterizada pela miniaturização dos 

componentes eletrônicos. Essa tecnologia permitiu a incorporar, em apenas um circuito 

eletrônico, sensores inerciais tri-axiais. Estes sensores, por sua vez, podem compor sistemas 

por um preço reduzido, quando comparados a um sistema optoeletrônico e, 

concomitantemente, apresentam fidedignidade dos dados, aliada a maior praticidade e 

simplicidade no uso (SPRAGER, 2015). Tais sensores já se mostraram com uma opção viável 

para análise de movimento do humano, inclusive em ambientes mais complexos como a 

análise submersa do movimento de nadadores (MAGALHÃES, 2014). Contudo, os sistemas 



 
 

 
 
 
 
 

comerciais compostos por sensores inerciais ainda precisam de uma base para processamento, 

que conecta todos os sensores, sincroniza, e processa os dados, e então os envia a um 

computador para realização das análises. Estes sistemas possuem valores de mercado muito 

mais baixos, se comparados aos sistemas optoeletrônicos (em alguns casos apresentam a 

metade do preço). Ainda assim, dada a realidade socioeconômica brasileira, estes valores se 

apresentam relativamente altos para permitir o seu uso na prática clínica (SPRAGER, 2015). 

Sistemas que utilizam a união entre os modernos dispositivos de comunicação móvel 

com sistemas microeletromecânicos estão cada vez mais precisos e acessíveis. A viabilidade e 

precisão do uso de smartphones como ferramentas de trabalho tem sido um grande atrativo 

para pesquisadores e desenvolvedores (DA SILVA, 2018). Como uma ferramenta utilizada na 

prática clínica, proporciona: acessibilidade prática com custo reduzido, velocidade para 

obtenção de dados, praticidade, ausência de riscos aos pacientes e a não dependência de 

ambientes fechados com restrição de mobilidade devido ao excesso de fios ou de plataformas 

estáticas. Além disso, incluir esclarecimentos sobre seu uso e guias para a avaliação 

fisioterapêutica através de registros de dados na tela do celular (PINHEIRO, 2016).  

 Dado o grande avanço tecnológico na área computacional e a crescente evolução dos 

smartphones, uma opção tanto para o aprimoramento dos sistemas comerciais compostos por 

sensores inerciais, quanto para os aplicativos comerciais, usados para fins clínicos, seria a 

elaboração de um novo sistema. Algo que consiga aliar os sensores inerciais a um aplicativo 

para smartphone, tornando a prática clínica mais flexível de acordo com a demanda, 

permitindo análises cinemáticas elaboradas, eliminando a necessidade de um computador, 

favorecendo uma maior praticidade com custos reduzidos (abaixo inclusive dos atuais custos 

do serviço sistema comerciais compostos por sensores inerciais), aumentando o potencial de 

novos usuários, e possibilitando seu uso em diversos ambientes e em diversas áreas de 

atuação. 

Vários são os estudos na literatura que utilizam dispositivos comerciais de análise de 

movimento baseando-se em sensores inerciais. Porém, esses estudos ainda associam os 

dispositivos a computadores com determinados softwares para a análise, armazenamento e 

processamento dos dados. Desta forma, o presente estudo torna-se justificável devido à 

importância não só da validação dos sensores, mas também à associação com a tecnologia 

móvel presente nos smartphones por meio  da criação de um aplicativo que: (1) seja prático e 

de fácil uso; (2) que torne viável a apresentação dos dados coletados em qualquer situação 



 
 

 
 
 
 
 

sem necessitar do uso de um computador; (3) que seja desenhado especificamente para o uso 

clínico; (4) que apresente baixo custo; (5) que seja adaptável às demandas de uso de cada 

cliente.   

O objetivo do presente estudo foi desenvolver e validar um sistema composto por 

sensores inerciais aliados a um aplicativo para dispositivos móveis. Como primeira etapa de 

um processo de validação que será levado adiante, optou-se inicialmente em analisar o 

movimento do joelho no plano sagital durante a marcha humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Delineamento do estudo 

 

 Trata-se de um estudo de validade concorrente (CRONBACH & MEEHL, 1955), 

vinculado às pesquisas de doutorado e pós-doutorado cujo tema central se intitula: 

“INFLUÊNCIA DA RESISTÊNCIA PASSIVA DO QUADRIL E MÉDIO-PÉ SOBRE A 

CINEMÁTICA ARTICULAR DOS MEMBROS INFERIORES COMO PARTE DE UMA 

SINERGIA PARA O DESLOCAMENTO ANTERIOR DA PELVE DURANTE A 

MARCHA”,  realizado no Laboratório de análise de  movimento (LAM) do Departamento de 

Fisioterapia da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, 

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil entre setembro e dezembro de 2016.  

 

2.2 Amostra 

 

 Participaram deste estudo 10 indivíduos saudáveis de ambos os sexos (6 mulheres e 4 

homens) com idade de 21,6 ± 2,1 anos, massa corporal de 65,7 ± 9,5 kg e altura de 1,68 ± 

0,07 m. Os critérios de inclusão foram: (1) ter idade entre 18 e 40 anos; (2) ter Índice de 

Massa Corporal (IMC) inferior a 30 kg/m2; (3) não apresentar dor ou lesão nos membros 

inferiores ou tronco nos últimos sete dias prévios à participação; (4) não apresentar histórico 

de cirurgia ortopédica ou fratura nos membros inferiores ou tronco; (5) não apresentar 

patologias neurológicas ou reumatológicas; e (6) não fazer uso de palmilha corretiva. Os 

critérios de exclusão foram: (1) apresentar dores nos membros inferiores ou tronco durante a 

avaliação; e (2) não ser capaz de desempenhar qualquer atividade da avaliação. A seleção de 

participantes foi realizada por conveniência, utilizando cartazes afixados na universidade e 

envio de mensagens para comunidade acadêmica da UFMG. O presente trabalho foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (parecer n°. 50164515.7.0000.5149) (Anexo 2). 

 

2.3 Materiais 

 

 Foram utilizados: (1) 01 aplicativo do Sistema inercial de análise do movimento, 

composto por duas unidades de medidas inerciais (UMIs); (2) 01 Smartphone Moto X2 



 
 

 
 
 
 
 

(Motorola, Inc., Chicago, EUA); (3) 01 sistema opto-eletrônico (8 câmeras Pro-Reflex 

MCU240, Qualisys, Suécia); (4) 01 software Visual3D™ v5; (5) 01 software MATLAB® 

2016a; (6) 01 cluster rígido com marcadores refletivos passivos para o rastreamento dos 

movimentos da  coxa ; (7) 01 cluster rígido com marcadores refletivos passivos para o 

rastreamento dos movimentos da perna; (8) marcadores refletivos isolados para determinação 

dos sistemas de coordenadas da coxa e da perna. 

 

2.4 Instrumentos e medidas 

 

2.4.1 Ficha de identificação e avaliação dos dados antropométricos 

 

 Uma ficha de avaliação foi elaborada para descrição das características demográficas, 

verificação dos critérios de inclusão dos participantes (Anexo 1). As medidas de massa 

corporal e altura corporal dos participantes foram realizadas utilizando uma balança digital 

com altímetro (Filizola S.A., São Paulo, Brasil). 

 

2.4.2 Sistema Estereofotogramétrico 

 

 O sistema de referência (SR) de análise tridimensional de movimento foi o Qualisys 

ProReflex com oito câmeras infravermelhas (Qualisys MEDICAL AB, Gotemburgo, Suécia) 

sincronizado com duas plataformas de força (AMTI OR6-7, Watertown, Estados Unidos) 

posicionada na região central de uma passarela de madeira de 8 metros com o intuito de se 

determinar os eventos da marcha (Figura 1). Os dados foram capturados a uma frequência de 

amostragem de 120Hz para a cinemática e 1200Hz para a cinética, utilizando o software 

Qualisys Track Manager (Qualisys MEDICAL AB, Gotemburgo, Suécia). O sistema foi 

calibrado de acordo com as orientações no manual antes da aquisição dos dados. 

 



 
 

 
 
 
 
 

Figura 1 - Visão geral do set-up utilizado para coleta de dados da cinemática da marcha 
demonstrando posicionamento das câmeras Qualisys. 

Fonte: DE ARAÚJO (2017). 

 

2.4.3 Sistema inercial de análise do movimento (SIAM)  

 

O sistema alternativo aqui proposto para a análise do movimento humano foi 

desenvolvido pela empresa Smove, e compreende um aplicativo para Smartphone e duas 

unidades de medidas inerciais (UMIs) com tecnologia MEMS. As coletas dos dados 

cinemáticos com o SIAM foram feitas inteiramente através do aplicativo, descrito no tópico 

2.4.3.2 deste estudo, e, a posteriori, foram exportadas para um computador e processadas para 

análise estatística.  

 

2.4.3.1 UMIs 

 

 As UMIs são circuitos eletrônicos de 48mm de comprimento, 36mm de largura, 15 

mm de altura, contendo os sensores inerciais (acelerômetro triaxial + giroscópio triaxial) 

(MPU-6050, IvenSense Inc., California, EUA) além dos outros componentes, como: 

Microcontrolador Arduino Pro-mini (Arduino, Ivrea, Itália), bluetooth HC-05 3.0 (ITEAD 

Intelligent Systems Co.Ltd., Shenzhen, China), bateria, chave e resistores (figura 2). 

Totalizando um peso de aproximadamente 30g por UMI.  

As sensibilidades dos sensores inerciais foram estabelecidas de acordo com as 

orientações do fabricante: +-16g para o acelerômetro e +-2000º/s para o giroscópio 



 
 

 
 
 
 
 

(MPU6050. Datasheet: IvenSense Inc. 2013). As UMIs foram configuradas para manter uma 

frequência de aquisição de dados de 120Hz, semelhante ao SR. Ao todo, cada UMIs tinha 

uma duração de bateria de aproximadamente 4 horas.  

A calibração do SIAM foi feita uma vez, no início da pesquisa, de acordo com as 

orientações dos desenvolvedores. Para a calibrar o acelerômetro e o giroscópio, foi feita uma 

coleta com cada UMI, posta sobre uma superfície plana (alinhada com um nível de bolha). 

Durante as coletas, as UMIs eram postas em cada uma das posições mostradas na figura 3 por 

10 segundos. Ao finalizar a coleta, os valores de offset do acelerômetro e do giroscópio, foram 

corrigidos no aplicativo do SIAM, através da subtração da média dos dados obtidos durante a 

coleta.  

 

Figura 2 - UMIs fabricadas pelos autores. Vista frontal e lateral: (a) chave liga e desliga, 
(b)acelerômetro e giroscópio, (c) bluetooth, (d) microcontrolador, (e) bateria. 

Fonte: Elaboração própria dos autores (2018). 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Figura 3 - Posicionamento da UMI durante a calibração do acelerômetro (1, 2, 3) e do 
giroscópio (1). 

 
Fonte: Elaboração própria dos autores (2018). 
 

2.4.3.2 Aplicativo para Smartphone  

 

 O aplicativo foi desenvolvido para dispositivos Android e foi instalado em um celular 

Smartphone Moto X2, no qual foram feitas as coletas dos dados cinemáticos dos 10 

participantes. Este aplicativo compreende as seguintes funções (figura 4): pareamento 

automático com as UMIs através da conexão bluetooth; interface por onde se inicia a coleta 

de dados;  interface de organização dos dados que permite o pesquisador criar um perfil para 

cada participante e colocar dados como número de identificação e idade; interface de 

calibração, onde o software realiza os cálculos para correção dos offsets; interface para análise 

e exportação dos dados coletados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Figura 4 - Imagens do layout do aplicativo: (1) pareamento com as UMIs (a); (2) 
Orientação para posicionamento, (b) imagem para orientação; (3) Interface de coleta e 
visualização dos dados, (c) frequência de amostragem, (d) tempo de duração da coleta, 

(e) opção de gravar em vídeo a coleta, (f) exemplo do gráfico em tempo real do 
acelerômetro. 

 

 
Fonte: Elaboração própria dos autores (2018). 

 

2.5 Procedimentos 

 

 Após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deste estudo 

(APÊNDICE C), cada participante utilizou um short feito de poliéster/elastano, na cor preta, 

cedido pelo pesquisador para melhor identificação das proeminências ósseas e padronização 

dos sujeitos, seguido da medição da massa corporal e altura (os instrumentos usados foram 

descritos no tópico 2.4.1). Ambos sistemas foram ligados, calibrados e as UMI foram cobertas 

com um adesivo fosco (figura 6) para evitar a identificação indevida de marcadores pelo SR. 

O pesquisador ficou encarregado de iniciar a coleta manualmente em ambos sistemas. 

A coleta de dados ocorreu em dois dias diferentes, com intervalo de uma semana, e os 

mesmos procedimentos foram repetidos em ambos os dias. Para a confiabilidade do SIAM, 

comparou-se os dados dos participantes do dia 1 com o dia 2. E para a validação do SIAM 



 
 

 
 
 
 
 

com o SR, foram utilizados os dados da coleta do dia 2, definido a partir de um sorteio feito 

entre os dois dias coletados. 

Para a validação, foi escolhido o movimento no plano sagital do joelho esquerdo (o 

lado esquerdo foi escolhido por conveniência) durante a marcha. Cinco marcadores refletivos, 

foram posicionados nos pontos anatômicos da perna e coxa esquerda dos participantes como 

demonstrado na figura 5, em seguida foram posicionados os clusters de marcadores passivos 

para rastreamento, incluindo as UMIs, na coxa e na perna (figura 6). A análise da cinemática 

do joelho esquerdo foi realizada por meio da captura dos movimentos dos seguintes 

segmentos corporais: perna e coxa. Cada segmento avaliado foi considerado um corpo rígido 

com seus respectivos marcadores de rastreamento e marcadores anatômicos. Segue abaixo 

explicação dos marcadores que foram utilizadas em cada segmento: 

● Perna: Marcadores refletivos foram colocados sobre os epicôndilos lateral e medial do 

fêmur, assim como sobre os maléolos lateral e medial (BRUENING; COONEY; 

BUCZEK, 2012b). Além disso, um cluster rígido com quatro marcadores refletivos e 

com uma UMI, foi colocado com o auxílio de uma faixa elástica no terço distal da 

perna (BRUENING; COONEY; BUCZEK, 2012b; MANAL et al., 2000) 

● Coxa: Marcadores refletivos foram colocados em trocânter maior do fêmur e 

epicôndilos lateral e medial do fêmur (WU et al., 2002). Além disso, um cluster rígido 

composto por quatro marcadores refletivos e a outra UMI, foi colocado sobre o terço 

distal da coxa por meio de uma cinta de elástico (SCHACHE; BAKER; LAMOREUX, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Figura 5 - Marcadores refletivos utilizados no participante para avaliação da cinemática 
dos membros inferiores por meio do sistema fotogramétrico. 

 
Fonte - Elaboração própria dos autores (2016). 
 

Após colocação dos marcadores refletivos e clusters, foi realizada uma coleta de 5 

segundos simultaneamente com ambos sistemas com o participante em ortostatismo sobre as 

plataformas de força. Sendo essa coleta utilizada para criação do modelo biomecânico no caso 

do SR. Já no caso do SIAM, a coleta de 5 segundos foi utilizada para realizar a correção 

digital do posicionamento das UMIs no indivíduo. Após isso, os seguintes marcadores 

refletivos foram removidos: epicôndilo medial do fêmur e maléolo medial. Optou-se por 

remover esses marcadores, uma vez que esses marcadores costumavam cair durante a coleta 

de dados ou mudavam a forma de deambular dos participantes que possuíam a base de suporte 

estreita. Esses marcadores foram usados somente para construir o modelo biomecânico de 

corpos rígidos e não foram necessários para o rastreamento dos segmentos. 

 



 
 

 
 
 
 
 

Figura 6 - Posicionamento das UMIs e clusters. (A) Indivíduo com os clusters da perna e 
da coxa posicionados com as UMIs (b) e (c). (B) Exemplo do cluster com 4 marcadores 

retroreflexivos (a). (C) UMIs. 

Fonte - Elaboração própria dos autores (2016). 
 

Na sequência, cada participante deambulou por cinco minutos na velocidade de 

marcha auto selecionada para familiarização. Logo após os participantes foram instruídos a 

andar de forma natural, e o ponto de início da caminhada foi ajustado para aumentar a chance 

do correto posicionamento do pé esquerdo sobre a plataforma de força. Cada participante 

deambulou nove vezes e foram consideradas apenas as passadas sobre a plataforma de força. 

No total foram obtidas 90 passadas somadas de todos os participantes. 

 

2.6 Redução dos dados 

 

2.6.1 Processamento dos dados do SR 

 

Os marcadores do SR foram rastreados no programa Qualisys Track Manager e 

processados no programa Visual3D™ v5. Um modelo biomecânico dos segmentos coxa e 



 
 

 
 
 
 
 

perna foi criado a partir da coleta de dados na posição ortostática relaxada. Cada segmento foi 

considerado um corpo rígido solidário com os respectivos marcadores reflexivos passivos. Os 

marcadores utilizados para definir o sistema de coordenadas local de cada segmento, bem 

como os marcadores utilizados para rastrear cada segmento, estão descritos a seguir: 

 • Perna (BRUENING; COONEY; BUCZEK, 2012b): Marcadores anatômicos, 

colocados nos epicôndilos lateral e medial do fêmur e nos maléolos lateral e medial para 

definição do segmento perna (marcadores anatômicos). O eixo súpero-inferior foi definido 

pela linha que conecta o ponto médio entre os maléolos e o ponto médio entre os epicôndilos. 

O eixo médio-lateral foi definido pela linha que conecta os maléolos. O eixo ântero-posterior 

foi criado ortogonal aos dois eixos anteriores. Para rastreamento do segmento, o cluster 

composto por quatro marcadores refletivos foi utilizado (MANAL et al., 2000). 

•  Coxa (WU et al., 2002): A origem desse segmento foi definida pelo centro articular 

do quadril, estimado de acordo com Bell et al. (1989): O eixo súpero-inferior foi definido pela 

linha que conecta o centro articular do quadril e o ponto médio entre os epicôndilos do fêmur. 

O eixo médio-lateral foi definido pela linha que conecta os epicôndilos. O eixo ântero-

posterior foi criado ortogonal aos dois eixos anteriores. O marcador anatômico do trocânter 

maior do fêmur foi utilizado para definir o raio proximal do segmento como sendo a distância 

entre o centro articular do quadril e o trocânter. Para rastreamento do segmento, o cluster 

composto por quatro marcadores refletivos foi utilizado (SCHACHE; BAKER; 

LAMOREUX, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Figura 7 - Referência global do sistema de coordenadas com o sistema coordenadas da 
coxa e da perna. 

Fonte:  WU (1995). 
 

2.6.2 Processamento dos dados do SIAM 

 

Para a representar tridimensionalmente um corpo rígido no espaço com sensores 

inerciais, é necessário a fusão dos seus dados brutos através de um algoritmo, como o filtro 

proposto por Rudolph E. Kalman (1960), ou como o filtro de fusão de dados proposto por 

Sebastian O.H. Madgwick (2011), caracterizado como um filtro de Kalman estendido. 

 O filtro proposto por Madgwick foi escolhido devido ao baixo consumo de 

processamento computacional, permitindo sua implementação em celulares ou dispositivos 

com um menor poder de processamento (FERRARI et al., 2010). Inicialmente, para este 

estudo foi escolhido o filtro de Madgwick que não possui o magnetômetro, contemplando 

apenas o acelerômetro e o Giroscópio (figura 8), visto que o objetivo inicial foi de validar 

apenas o plano sagital do joelho durante a marcha.         

............................................................................ 



 
 

 
 
 
 
 

 O filtro proposto por Madgwick que, utiliza os dados normalizados do acelerômetro 

em m/s e dos dados da velocidade angular em rad/s do giroscópio (figura 8). Inicialmente é 

feita a integração dos dados do giroscópio (ou girômetro) ao longo do tempo. Porém, ao fazê-

lo, obtém-se o drift que é um erro caracterizado pela soma gradual dos dados (LUINGE, 

1999). Para corrigi-lo, acrescenta-se os dados do acelerômetro. O filtro retorna um resultado 

denominado quaternion que é uma representação matemática da orientação no espaço de um 

corpo rígido formado por quatro elementos numéricos, sendo três termos imaginários e um 

real (KUIPERS, 1999). Devido a este fato, um quaternion não permite uma visualização 

espacial intuitiva do movimento segmentar. Para facilitar essa visualização, é feita a 

conversão dos quaternions para ângulos de Euler (KIM, 2013). 

 

Figura 8 - Representação em blocos do algoritmo para estimar a orientação 
tridimensional de um corpo rígido. a: dados normalizados do acelerômetro, ω: 

velocidade angular rad/s, t: tempo, q: quaternion. 
                          

 
Fonte: Madgwick et al (2011). 

 

Os dados brutos do acelerômetro e do giroscópio foram coletados e processados 

através do filtro proposto por Madgwick implementado no aplicativo do SIAM. Após a 

obtenção dos quaternions, a fim de obter a orientação da articulação do joelho no espaço, foi 

feita a conversão para ângulos de Euler de cada UMI individualmente. Em seguida foi 

realizado uma subtração dos dados obtidos pela UMI posicionada no segmento distal (perna) 

X pela UMI posicionada segmento proximal (coxa). Logo em seguida foi feito a conversão 

dos dados de quaternion, para ângulos de Euler.  



 
 

 
 
 
 
 

A sequência de Euler usada foi a ZYX, escolhida de acordo com WU (1995), que 

define a rotação no eixo Y como a movimentação no plano transverso, o X como a rotação no 

plano frontal e o eixo Z como a rotação no plano sagital. Para o presente estudo, vamos 

utilizar apenas o eixo Z pois é o eixo referente ao plano sagital do joelho.  

 

2.6.3 Sincronização e segmentação dos dados do SIAM e do SR 

  

A sincronização entre os dois sistemas foi feita em uma rotina no MATLAB que 

alinhava os dados do SR e do SIAM ponto-a-ponto, de acordo com a definição do evento 

contato inicial comum definida por ambos sistemas em uma mesma passada. O contato inicial 

no SR foi determinado por meio do algoritmo do próprio Visual 3D, onde o componente Z da 

força de reação do solo (FR: Z) (gráfico 1) deveria ser superior a 10N e a distância entre o 

centro de massa do pé e o centro de pressão da plataforma deveria ser inferior a 0,20 m. Como 

demonstrado nos gráficos das figuras 8 e 9, retirados da coleta de um mesmo indivíduo no 

mesmo dia.  

 

Gráfico 1 - Ângulo do joelho no plano sagital durante um ciclo da marcha, coletado pelo 
SR, segmentado a partir dos picos máximos de flexão do joelho. Curva preta: dado 
coletado da articulação do joelho no plano sagital durante a marcha. Curva azul: 

identificação do evento: contato inicial (a), através do componente Z da força de reação 
do solo, de acordo com o algoritmo do Visual 3D. 

Fonte: Visual3D. 

 



 
 

 
 
 
 
 

Para o SIAM a definição do contato inicial foi feita a partir do eixo súpero-inferior do 

acelerômetro (LEE; MASE; KOGURE, 2005) posicionado na perna, no qual a cada contato 

inicial produziu um pico de aceleração linear (gráfico 2). O aplicativo do SIAM identificava 

esses picos e destacava em quais pontos durante a coleta eles ocorreram. 

 

Grafico 2 - Ângulo do joelho no plano sagital durante um ciclo da marcha, coletado pelo 
SIAM, segmentado a partir dos picos máximos de flexão do joelho. Curva preta: dado 
coletado da articulação do joelho no plano sagital durante a marcha; curva azul: Eixo 

súpero-inferior do acelerômetro da UMI posicionada na perna. (a) definição do contato 
inicial pelo software do SIAM. 

Fonte: Aplicativo do SIAM (2016). 

 

2.7 Análise estatística 

 

Para a confiabilidade e validade do SIAM, foram usados os seguintes cálculos 

estatísticos: Raiz do Erro quadrático médio (REQM), o coeficiente de correlação de Pearson 

(R) e o coeficiente de múltiplas correlações (CMC). Para a confiabilidade foi usado o CMC 

sobre a média dos valores angulares do joelho de um participante no primeiro dia com a 

média dos valores angulares do joelho do mesmo participante no segundo dia (Tabela 2). Para 

a validação, foram usados os cálculos estatísticos REQM, R e CMC, sobre a média geral das 

90 passadas coletadas por cada um dos sistemas no segundo dia (gráfico 2). Ainda, utilizado o 

coeficiente de correlação para os valores mínimos e máximos das leituras dos ângulos 



 
 

 
 
 
 
 

articulares do joelho obtidos por ambos sistemas, por meio do coeficiente de correlação de 

Pearson (R).  

O cálculo do CMC adotado para análise foi proposto por Ferrari et al. (2010), no qual 

mede a similaridade geral das curvas e foi usado para calcular as formas de ondas dos ângulos 

gerados pelo joelho no plano sagital. O CMC possui classificações de acordo com cada 

resultado: Moderado (0,65 < CMC < 0,75), boa (0,75 < CMC < 0,85), muito boa (0,85 < 

CMC < 0,95) e excelente (0,95 < CMC < 1) (GAROFALO, 2009). 

O REQM é a medida da diferença entre valores preditos por dois instrumentos, o que 

representa o desvio padrão da diferença entre os valores preditos e os valores observados. 

Quanto menor o REQM, mais parecidas são as curvas sendo comparadas. R mede o grau da 

correlação linear entre duas variáveis quantitativas. Valores abaixo de 0,3 são considerados 

baixos, de 0,3 a 0,5 moderado, e acima de 0,5 alto (COHEN, 1988). 

A série de dados temporais com os ângulos no plano sagital do joelho de ambos os 

sistemas foi exportada para uma outra rotina desenvolvida no software MATLAB® onde era 

feito o cálculo estatístico. O nível de significância usado para as correlações de Pearson foi de 

0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

3 RESULTADOS 

 

Para a confiabilidade, foram obtidos valores de CMC entre 0,93 e 0,99 e uma média 

geral de 0,97; tomando como base o valor da média geral, a similaridade geral das curvas 

obtidas pelo SIAM no dia um em relação ao dia dois foi considerada excelente (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Dados do cálculo do CMC para a repetibilidade do SIAM, comparação 
entre o primeiro e o segundo dia. 

Participantes CMC   

#01 0,99 

#02 0,96 

#03 0,93 

#04 0,99 

#05 0,98 

#06 0,99 

#07 0,99 

#08 0,98 

#09 0,97 

#10 0,99 
Fonte: MATLAB. 

 

Para verificar a validade do SIAM com o SR, foi feita a média geral de todos os 90 

ciclos de marcha coletados por ambos sistemas (gráfico 3 e tabela 2) e as médias dos 10 

passos de cada participante (tabela 4). Em seguida foram calculados o CMC o REQM e o R, 

sobre a média dos 90 ciclos da marcha coletados por cada sistema. Foram obtidos valores 

considerados excelentes para o CMC (0,98); baixos valores de REQM (2,17º), que de acordo 

com a amplitude total do movimento mensurado (±68º) representa um erro médio de 3% do 

SIAM em relação ao SR, podendo ser considerado  um baixo erro de acordo com os 

resultados dos outros estudos feitos na área (CORAZZA et al., 2006; MAGALHÃES, 2014; 

SEEL, 2018). Para a correlação de pearson (R), foi obtido o valor de 0,98 (p= 0,01) que indica 



 
 

 
 
 
 
 

que as variáveis estão positivamente relacionadas (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 

2009). 

 

Gráfico 3 - Média (linha contínua) e desvio padrão (linha pontilhada) dos 90 ciclos de 
marcha coletados por cada sistema no segundo dia. Segmentação da fase da marcha no 

ponto máximo de flexão. 

Fonte: MATLAB. 
 

Para a validação, ainda foram verificados os valores máximos e mínimos obtidos por 

cada sistema durante as coletas. Visto que em alguns casos os sistemas compostos por 

sensores inerciais podem subestimar ou superestimar os valores mensurados. Foi utilizado o R 

para verificar o grau de correlação dessas variáveis entre ambos sistemas. De acordo com a 

tabela 3, a correlação (pico de extensão de joelho R = 0,92, p = 0,016; pico de flexão de 

joelho R = 0,91, p = 0,018) foi positiva, indicando uma alta concordância entre ambos 

sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Tabela 2 - Dados referentes a comparação do desempenho de ambos sistemas feito a 
partir da média geral dos 90 ciclos coletados com o SR e com o SIAM 

Cálculo estatístico Valor 

CMC 0,98 

REQM 2,17º 

R 0,98 (p = 0,01) 
 

Fonte: MATLAB. 

 

Tabela 3 - Correlação (R) da média de todos os picos de flexão e de extensão, 
mensurados por ambos sistemas; dados referentes à média e o DP dos picos de extensão 

e flexão do joelho durante a marcha (valores negativos são referentes a extensão e 
valores positivos são referentes a flexão. Partindo da postura estática coletada do 

indivíduo onde a angulação do joelho foi considerada “0”). 
Variável analisada SR SIAM R 

Pico de extensão do 

joelho 

-2,92º (3,86) 

 

-0,22º (4,57) 0,92 (p = 0,016) 

Pico de flexão do 

joelho 

65,77 (3,54) 67,03 (3,98) 0,91 (p = 0,018) 

 Fonte: MATLAB. 
 

Tabela 4 - CMC, REQM e R entre a média dos dados coletados de cada indivíduo pelo 
SIAM e pelo SR.  Para todos os valores de R, foi encontrado um nível de significância de 

p < 0,01. 
Participantes CMC   REQM   R  

#01 0,99 1,93 0,98 

#02 0,98 2,34 0,97 

#03 0,99 2,18 0,97 
 

#04 0,98 2,16 0,96 
 



 
 

 
 
 
 
 

#05 0,97 3,39 0,98 
 

#06 0,99 1,68 0,98 
 

#07 0,99 1,91 0,97 
 

#08 0,98 1,95 0,98 
 

#09 0,98 2,13 0,99 
 

#10 0,98 2,30 0,99 
 

Fonte: MATLAB. 
 

Tabela 5 - Média e desvio padrão dos picos de flexão e extensão dos 9 ciclos da marcha 
coletados de cada indivíduo, com o SR e o SIAM. 

Participantes Pico de flexão 
(SR) 

Pico de flexão 
(SIAM) 

Pico de extensão 
(SR) 

Pico de extensão 
(SIAM) 

#01 63,14 (1,40) 63,15 (2,39) 0,52 (1,13) 1,65 (2,56) 

#02 72,93 (1,14) 72,1 (1,25) 2,04 (1,24) 7,15 (1,35) 

#03 64,68 (1,02) 64,61 (1,72) 2,82 (1,88) 3,42 (1,80) 

#04 66,33 (0,95) 68,76 (2,42) 0,58 (1,44) 2,77 (2,00) 

#05 66,07 (1,12) 66,37 (1,21) -8,01 (1,34) -7,42 (2,87) 

#06 70,08 (1,74) 75,05 (2,10) -5,59 (1,20) -5,26 (1,16) 

#07 61,81 (1,74) 62,98 (1,93) 0,33 (1,63) 0,51 (1,65) 

#08 66,31 (2,04) 67,41 (2,41) -6,52 (1,22) -5,39 (2,33) 

#09 64,81 (1,55) 66,24 (2,09) -4,65 (1,49) -1,01 (1,90) 

#10 61,57 (1,56) 63,32 (2,03) -2,44 (1,22) 1,35 (1,81) 
Fonte: MATLAB. 
 



 
 

 
 
 
 
 

4 DISCUSSÃO 

 
Este estudo investigou a validade de um sistema baseado em sensores inerciais 

associado à um aplicativo de celular com um sistema optoeletrônico Qualisys de 8 câmeras 

considerado padrão ouro na literatura para análise da cinemática. Uma vez que os dois 

sistemas são baseados em abordagens diferentes para obter dados 3D, é necessário avaliar a 

concordância entre os mesmos. Esta validação inicialmente contemplou apenas o plano sagital 

do joelho durante a marcha. Os outros dois planos não foram considerados, visto que o 

objetivo inicial foi verificar a validade numa articulação cuja característica principal é ser 

uniaxial (tipo gínglimo), com pouco movimento nos outros planos. Com os resultados 

satisfatórios obtidos, o próximo objetivo é aprimorar o sistema e validar para os demais 

planos de movimento e em diferentes articulações.  

Os resultados apresentados pelo presente estudo são similares aos demais encontrados 

na literatura (NÜESCH et al., 2017; AL-AMRI et al., 2018), reportando baixos valores de 

REQM (< 5º), valores de CMC considerados muito bom ou excelente, e uma alta correlação 

comparada ao padrão ouro descrito na literatura. (NÜESCH et al., 2017; AL-AMRI et al., 

2018; LEITE et al., 2014; MAGALHÃES, 2014). Para a análise dos picos de flexão e 

extensão, observam-se valores altos de correlação (0,91 para os picos de flexão do joelho e 

0,92 para os picos de extensão de joelho). De acordo com a tabela 5, existe uma tendência 

para superestimação, tanto dos picos de flexão quanto de extensão do joelho durante a 

marcha, por parte do SIAM, o que pode ser causado por fatores como a movimentação 

acessória da UMI em relação ao cluster. 

Dentre as limitações no estudo, podemos destacar: o avaliador que utilizou o SIAM 

para coleta dos dados foi um dos próprios integrantes que o elaborou, podendo levar a uma 

alteração no feedback sobre a usabilidade do sistema em questão; o tempo de duração da 

bateria das UMIs é um fator limitante, caso seja exista uma demanda com necessidade de uso 

por um tempo prolongado e a limitação de apenas 2 UMIs para realizar as coletas. 

O cálculo usado pelo SIAM para obtenção do ângulo articular do joelho foi 

relativamente simples, onde partiu-se do pressuposto que as UMIs estavam alinhadas em 

todos os planos e se movimentavam principalmente no mesmo eixo, referente ao plano 

sagital. Esta é uma limitação deste estudo, pois o método utilizado pode ser passível de 

maiores erros se usado para outras articulações que realizam uma gama maior de movimentos 



 
 

 
 
 
 
 

em mais de um plano, como por exemplo, a articulação do quadril. Diferente do que foi usado 

neste estudo, existe um outro método descrito na literatura para obtenção dos ângulos 

articulares, que seria a conversão dos valores em quaternion para matrizes de rotação a fim 

realizar o cálculo para obter a orientação articular. Desta forma é levada em consideração a 

movimentação nos outros eixos para obtenção da orientação espacial de uma UMI em relação 

a outra, permitindo o uso do sistema para coleta e análise de todos os planos das articulações 

(NÜESCH et al., 2017; AL-AMRI et al., 2018).   

O hardware proposto apresentou bom desempenho em termos de duração da bateria 

(três horas e meia) e captação dos dados finais em tempo real. Além disso, seu tamanho e sua 

massa final ficaram razoavelmente pequenos (48mm de comprimento, 36mm de largura, 15 

mm de altura, pesando 30 gramas), permitindo a coleta de dados em pacientes sem prejudicar 

seus movimentos, o que naturalmente irá simular melhor as atividades do cotidiano, 

demonstrando valores mais próximos do considerado normal para cada indivíduo. Outro 

ponto importante é o custo do protótipo, apenas os componentes do dispositivo, comprados 

unitariamente, tem um custo de aproximadamente US$32 (trinta e dois dólares, cotação dia 

15/06/18). Esse custo viabiliza a sua produção e comercialização em ambientes clínicos, 

esportivos e até acadêmicos, podendo auxiliar alunos e professores para o aprendizado prático 

da análise de movimento. Vale ressaltar que esse valor se baseia somente aos componentes 

para a fabricação de cada UMI, o grande diferencial para a perfeita sincronia e desempenho 

do hardware está associado estritamente à programação realizada pelos autores no software 

presente no aplicativo do celular. 

Considerando que estudos anteriores foram realizados utilizando sensores inerciais 

com processamento de dados pelo computador em ambiente laboratorial, o SIAM surgiu 

como uma opção desejável devido à capacidade de processar os dados em um aplicativo de 

smartphone, apresentando resposta positiva e satisfatória. Entretanto, de acordo com as 

limitações apresentadas, surge a necessidade de realização de mais estudos para elaboração do 

cálculo de orientação espacial das UMIs, permitindo assim seu uso para leitura da cinemática 

de outras articulações que envolvam mais graus de liberdade (outros planos de movimento), 

como ombro e quadril. 

Os próximos passos do projeto são (a) validação do sistema para os planos transverso 

e frontal do joelho, (b) validação para mensuração de outras articulações, (c) em diferentes 

atividades como corrida e salto, (d) utilização do método que contempla matriz de rotação 



 
 

 
 
 
 
 

para cálculo dos ângulos articulares, (e) melhora geral dos aspectos técnicos do sistema e 

incorporação de mais UMIs para realização das coletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de um sistema para rastreamento de 

movimentos do corpo humano associado a um aplicativo de smartphone utilizando sensores 

inerciais, que apresenta vantagens como: o custo em relação aos sistemas de rastreamento 

tradicionais, a praticidade provinda da integração das UMIs com um aplicativo para 

smartphone, e o fato de ser um produto nacional, o que facilita ainda mais a interação com os 

usuários no que se refere a feedbacks e melhoria da experiência de uso. 

 De acordo com os resultados, o SIAM proposto no presente trabalho apresentou um 

baixo erro de medida e alta concordância com um sistema considerado padrão ouro para a 

medida de flexão-extensão do joelho durante a marcha. Desta forma podemos concluir que o 

SIAM mostra-se como uma opção válida e viável para realizar a análise cinemática do joelho 

no plano sagital durante a marcha de maneira simples, válida e prática. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Ficha de avaliação dos voluntários 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 - Aprovação do Comitê de Ética do Estudo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 3 - Termo de consentimento 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 4 - Especificações técnicas do acelerômetro do sensor MPU6050 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 5 - Especificações técnicas do giroscópio do sensor MPU6050 

 

 

 

 


