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RESUMO 

 
A patologia mais recorrente na coluna vertebral é a escoliose. A modificação 
estrutural causada pela escoliose gera o desalinhamento postural global do 
indivíduo. Uma das modificações causadas pelo desalinhamento postural é a forma 
como o indivíduo distribui o peso na região plantar dos pés. O objetivo deste 
trabalho foi implementar um sistema eletrônico constituído por um  baropodômetro e 
redes neurais artificiais para separar pacientes com Grau I na classificação de 
Ricard,  de 1o a 19o de escoliose, em dois grupos, C1 (1o a 9o)   e  C2 (10o a 19o). A 
maior percentagem de pacientes com escoliose está nesta faixa, aqueles que não 
precisam usar coletes ou fazer cirurgia, e cujo tratamento é realizado com ginásticas 
especiais e com avaliações freqüentes pelo profissional de saúde. A classificação 
dos pacientes nos grupos de escoliose foi implementada com o software Matlab e 
redes neurais artificiais, usando o algoritmo de treinamento backpropagation. A 
precisão média da classificação foi de  93,7% para o grupo C1 e 94,5% para o grupo 
C2. As acurácias na classificação foram de  83,3% para o grupo C1 e 96% para o 
grupo C2.  O sistema implantado pode contribuir para o tratamento de pacientes 
com grau de escoliose na faixa de 1o a 19o, o intervalo de maior incidência desta 
patologia, no qual o monitoramento da condição clínica com técnicas não invasivas é 
de fundamental importância. 

 

Palavras-chave: Escoliose. Baropodômetro. Redes neurais artificiais.  
Retropropagação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The most recurrent pathology in the spine is scoliosis. The structural modification 
caused by scoliosis generates the individual's overall postural misalignment. One of 
the modifications caused by postural misalignment is the way the individual 
distributes the weight in the plantar region of the feet. The objective of this work was 
to implement an electronic system consisting of a baropodometer and artificial neural 
networks to separate patients with Grade I in the classification of Ricard, from 1o to 
19o of scoliosis, in two groups, C1 (1o to 9o) and C2 (10o to 9o). The largest 
percentage of patients with scoliosis are in this range, those who do not need to wear 
vests or have surgery, and whose treatment is performed with special gymnastics 
and with frequent evaluations by the health professional. The classification of 
patients in the scoliosis groups was implemented with Matlab software and artificial 
neural networks, using the backpropagation training algorithm. The mean precision of 
the classification was 93.7% for the C1 group and 94.5% for the C2 group. The 
accuracy in the classification was 83.3% for the group C1 and 96.0% for the group 
C2. The implemented system can contribute to the treatment of patients with grade of 
scoliosis in the range from 1o to 19o, the interval of higher incidence of this pathology, 
in which the monitoring of the clinical condition by non-invasive techniques is of 
fundamental importance. 
 

Key words: Scoliosis.  Baropodometer.  Artificial neural networks.  Backpropagation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O corpo humano é um sistema organizado e constituído pela reunião de 

diversos órgãos que desempenham atividades peculiares a cada um. Estes órgãos 

apresentam interdependência funcional e formam os aparelhos e sistemas, como 

por exemplo, o aparelho locomotor formado por três sistemas, o ósseo, o articular e 

o muscular.  

Os sistemas ósseo e muscular formam o aparelho esquelético. De maneira 

mais ampla, pode-se subdividir o aparelho esquelético em cabeça, tronco e 

membros.  A cabeça e os membros são unidos pelo tronco, que é sustentado por 

uma estrutura óssea, a coluna vertebral. É esta estrutura que proporciona a 

característica ereta ao homem.  

A coluna vertebral é o principal eixo de suporte para o corpo e deve conciliar 

duas funções mecânicas contraditórias, a rigidez e a flexibilidade. Isto é possível 

porque sua estrutura é mantida pelos ossos da coluna e por suas estruturas 

adjacentes, como os músculos e ligamentos.  

A flexibilidade do eixo vertebral ocorre em virtude de sua estrutura ser 

formada por múltiplas peças sobrepostas e unidas entre si por elementos 

ligamentares e musculares. Assim, ela pode deformar-se apesar de permanecer 

rígida sob a influência dos tensores musculares (KAPANDJI, 2000). 

A liberdade de movimento proporcionada pela coluna possibilita que 

indivíduos adotem posturas confortáveis. Essas posturas geralmente são mantidas 

no desenvolvimento das atividades da vida cotidiana. As pessoas comumente 

executam estas tarefas sem se preocuparem com a preservação da estrutura que 

compõe a coluna vertebral, o que pode causar graves alterações na mobilidade do 

tronco. 

Uma das patologias mais recorrentes na coluna vertebral é a escoliose. Ela 

ocorre no plano frontal e é formada por uma ou mais curvas na coluna. A escoliose é 

detectada através de exame postural e por exame específico, sendo o mais comum, 

o realizado com raios X. Através desse exame é possível localizar a altura da 

escoliose, ou seja, sua localização na coluna e sua angulação. 

A angulação da escoliose é um dos dados mais relevantes dessa patologia, 

pois ela determina a sua gravidade. Existem diferentes métodos para avaliação e 

obtenção do ângulo da escoliose: classificação de Rei, classificação de Lenke, 
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classificação de King e ângulo de Cobb. Entre os métodos citados, o mais utilizado é 

a classificação por meio do ângulo de Cobb (CUNHA, 2009). 

Normalmente, o cálculo do ângulo da escoliose é realizado diretamente sobre 

os filmes de radiografia. São também descritos na literatura programas de 

computador desenvolvidos para obter os ângulos das curvas da escoliose ou para 

extrair as características de deformidade da coluna vertebral a partir de imagens de 

radiografias digitais, visando a identificação automática de deformidades (RAMIREZ, 

2003; AJEMBA, 2004; NAULT, 2004; LIN, 2005; MEZGHANI, 2010) 

Nas últimas décadas pesquisadores vêm utilizando a técnica de redes neurais 

artificiais (RNAs) para análise da deformidade causada pela escoliose. As RNAs são 

sistemas de computação adaptativos inspirados nas características de 

interconexões e do processamento de informações encontradas nos neurônios 

biológicos (HAYKIN, 1999). 

Ramirez (2003) utilizou Lógica Fuzzy para desenvolver e testar um sistema 

classificador que avaliasse e monitorasse a gravidade de 41 casos de adolescentes 

com escoliose idiopática. Em sua pesquisa foram utilizadas radiografias e imagens 

em 3D (três dimensões) das costas dos voluntários. A gravidade da escoliose foi 

classificada em leve, moderada e severa. 

Nault (2004) desenvolveu uma pesquisa utilizando Lógica Fuzzy, para facilitar 

o processo de tomada de decisão no âmbito da seleção de níveis adequados de 

cirurgia e instrumentação de pacientes com escoliose. Em sua pesquisa, as 

radiografias foram avaliadas por meio de um software denominado Scolisoft.  

Ajemba (2004) utilizou Lógica Fuzzy para desenvolver um sistema de 

avaliação da escoliose e prever sua progressão a partir de imagens radiográficas de 

escolioses que apresentavam ângulo de Cobb entre 20 e 45 graus. 

Bucinski (2004) analisou características das vértebras em exames de imagem 

de 293 voluntários com escoliose idiopática e utilizou o algoritmo backpropagation 

para avaliar o tratamento da escoliose e prever a progressão da patologia durante 

quatro anos.  

Wu et al. (2005) também utilizou Lógica Fuzzy para realizar previsão da 

evolução da escoliose durante o período de 6 a 12 meses. O objetivo foi analisar a 

progressão da escoliose e evitar que os pacientes se expusessem às radiações de 

raios-X com frequência. 

Kim (2006) utilizou imagens topográficas de Moiré (técnica de avaliação de 

imagens que geram padrão visual semelhante a mapas topográficos) da região 
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costal de 1200 indivíduos e aplicou o algoritmo backpropagation para diagnosticar 

assimetrias corporais e escoliose no grupo estudado. 

Lin (2008) digitalizou radiografias tiradas no plano sagital e frontal e 

desenvolveu um software para que a coluna fosse exibida apresentando três curvas 

em três dimensões. Depois treinou uma rede neural artificial utilizando o algoritmo 

backpropagation com a finalidade de identificar deformidades da coluna a partir da 

classificação de Rei. 

Igwe (2008) digitalizou imagens 3D do tronco e utilizou o modelo auto-

organizável de Kohonen para parametrizar e mapear deformidades adquiridas na 

coluna pela escoliose. 

Mezghani et al. (2010) também utilizou rede neural artificial para auxiliar 

equipes médicas na tomada de decisão sobre a necessidade ou não de 

procedimento cirúrgico em pacientes com escoliose. Foi fornecida à rede um banco 

de dados de pacientes que realizaram cirurgia para correção de escoliose e da 

classificação de Lenk. A rede utilizada por esse autor foi o modelo auto organizável 

de Kohonen. 

Waller (2013) relata que existem famílias que apresentam casos recorrentes 

de escoliose idiopática e famílias que apresentam casos esporádicos. Há estudos de 

que famílias com casos recorrentes da patologia apresentam alteração nos genes 

housekeeping codificando proteínas ACTB (citoesqueleto β-actina) e GAPDH 

(desidrogenase de gliceraldeído-3-fosfato). Em seu estudo Waller utilizou o algoritmo 

backpropagation para mapear os níveis das proteínas ACTB e GAPDH nos tecidos 

de pacientes com escoliose e diferenciar casos de escoliose idiopática familiares e 

esporádicos. 

A deformidade causada pela escoliose afeta o organismo como um todo 

gerando um desalinhamento postural. Esse desalinhamento pode causar patologias 

associadas à coluna, como por exemplo hérnia de disco e compressão do nervo 

ciático, além de patologias originadas por processos degenerativos como no caso de 

osteófitos marginais, e processos degenerativos de quadril e joelho.  

O desalinhamento causado pela escoliose também pode afetar a forma como 

os indivíduos descarregam seu peso corpóreo sobre os pés. Assim, outra forma de 

entender o processo de desalinhamento causado pela escoliose é avaliando o 

indivíduo do eixo caudal para o axial, ou seja, investigar a deformidade causada pela 

escoliose avaliando os pés do indivíduo. 
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O exame mais adequado para avaliação dos pés é a baropodometria. 

Utilizando esta técnica, a descarga do peso corporal é quantificada por meio de 

sensores distribuídos na plataforma do aparelho. 

As primeiras análises da relação entre os pés e o solo são datados do final do 

século XIX. Carlet foi um dos pioneiros nestes estudos. Em 1872, o pesquisador 

filmou o desenvolvimento da marcha de um indivíduo. Em 1880, Marey e Demeny 

deram continuidade ao trabalho de Carlet (LIBOTTE 2001, citado por RIGUETO, 

2005). 

Em 1947, Schwartz e Heath utilizaram sensores piezoelétricos aderidos à 

planta dos pés de indivíduos para analisar a dinâmica da marcha. Em 1962, Carlon e 

Taillard aprofundaram os estudos sobre análises dinâmicas da marcha (LIBOTTE 

2001, citado por RIGUETO, 2005). 

Por volta de 1966, o Instituto Montpellier – França, desenvolveu um método 

de eletropodografia, utilizando sensores isolados e uma esteira dinamométrica, para 

estudar o suporte plantar de maneira estática e dinâmica (MIDICAPTEURS, 1998 

citado por RIGUETO, 2005). 

 Em 1983, o Professor Rabshong desenvolveu um trabalho que deu origem à 

tecnologia de "pele artificial" através de solas sensíveis. Nessa mesma época, M. 

Jean Clot e sua equipe, em Toulouse, implementaram um podômetro eletrônico para 

análises estáticas e dinâmicas. (MIDICAPTEURS, 1998 citado por RIGUETO, 2005). 

 Após o trabalho executado pela equipe de M Jean Clot, em 1985, foi criada a 

Companhia Midcapteur, fabricante e comercializadora de baropodômetros 

eletrônicos na França (MIDICAPTEURS, 1998 citado por RIGUETO, 2005). 

A utilização do baropodômetro aumentou devido à evolução da atividade 

física de atletas de alto desempenho que necessitavam da tecnologia para melhorar 

suas performances. A proposta inicial era estabelecer uma relação estreita entre a 

distribuição de pressão no pé e o calçado adequado ao indivíduo (BELLENZANI, 

2002). 

Atualmente, o baropodômetro pode ser utilizado para investigação e 

acompanhamento de tratamentos de diversas patologias. No entanto, no Brasil, por 

apresentar um custo elevado o aparelho não é difundido entre os profissionais da 

área da saúde (CASTRO, 2016). 

Alguns artigos relatam a utilização do baropodômetro visando o entendimento 

sobre a relação entre a descarga de peso nos pés e o desalinhamento corporal. 



15 
 

Bankoff et al. (2004) realizaram exames de baropodomeria para analisar o 

equilíbrio corporal  em sujeitos do sexo masculino. Neste estudo foi avaliada a 

postura corporal estática, dinâmica e a monopodálica com os olhos abertos e 

fechados. 

Rigueto (2005) utilizou exames de baropodometria para analisar o 

comportamento do pico de pressão máxima plantar na região posterior e anterior 

dos pés e também a pressão média de ambos os pés. O exame foi realizado antes e 

depois de intervenção odontológica em pacientes com diagnóstico de bruxismo do 

sono. Em sua pesquisa foi possível identificar diferença nos picos de pressão nos 

pés após a intervenção. 

Santos Junior (2007) realizou estudo para analisar a eficácia da manobra 

manipulativa osteopática no tratamento de disfunção sacroilíaca, objetivando avaliar 

a influência do posicionamento pélvico na distribuição plantar. Em sua pesquisa foi 

verificado que após reposicionamento sacroilíaco ocorreu melhora na distribuição da 

massa corporal nos pés e melhora significativa do posicionamento do centro de 

gravidade e da pressão plantar. 

Martins (2010) utilizou exames de estabilometria e baropodometria para 

identificar diferenças na base de equilíbrio entre indivíduos hígidos e vestibulopatas.  

Rached (2010) utilizou pacientes em tratamento de hanseníase para estudar 

a relação entre a descarga de peso nos pés, avaliada com o baropodômetro, e o 

teste de sensibilidade, através dos monofilamentos. Verificou que o exame de 

baropodometria contribuiu para o entendimento da biomecânica do processo de 

ulceração plantar. 

Bacha (2010) avaliou o componente vertical da força de reação do solo, 

pressão plantar, área de contato dos pés e o tempo de duplo apoio usando a 

baropodometria em pacientes com obesidade mórbida. Os exames foram realizados 

antes e após seis meses dos pacientes serem submetidos à cirurgia bariátrica. 

Proteti (2012) avaliou o controle postural, oscilação do centro de pressão e 

aspecto biomecânico dos pés de 17 adultos com deficiência visual. Em sua 

pesquisa, notou que existe diferença entre o público alvo e adultos hígidos. 

Gomes (2013) trabalhou na reabilitação de crianças com pé equino. O 

baropodômetro foi utilizado como equipamento de trabalho de biofeedbacking da 

pressão do calcâneo, usando o sistema audiovisual dos pacientes. A utilização do 

aparelho contribuiu para o êxito do tratamento das crianças. 
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Silva (2014) utilizou o baropodômetro para avaliar a técnica de Pediasuit 

(técnica que enfatiza reforço muscular, resistência, flexibilidade, equilíbrio, 

coordenação e desenvolvimento motor) em crianças com paralisia cerebral. O 

exame foi realizado antes e após cada sessão de Pediasuit e demonstrou a eficácia 

do tratamento. 

Andrade (2015) realizou exame de baropodometria em mulheres entre 20 e 

30 anos de idade com intuito de verificar se o uso de salto alto altera a descarga 

plantar. Foi observado que mulheres que usam salto alto assiduamente aumentam a 

pressão plantar na região anterior dos pés conforme aumenta a idade. 

Abe (2016) realizou pesquisa objetivando avaliar por meio da baropodometria 

dinâmica se a interposição da placa oclusal estabilizadora associada a exercício 

terapêutico de movimento mandibular, em indivíduos atletas remadores com sinais e 

sintomas de DTM (disfunção temporomandibular), interferem ou não no padrão da 

marcha.  

Na literatura, também foram relatadas pesquisas nas quais se utilizou o 

exame de baropodometria visando o entendimento da relação entre a descarga de 

peso nos pés e a alteração na coluna vertebral. 

Alvarenga (2014) utilizou o baropodômetro para analisar o apoio plantar pré e 

pós intervenção do método Pilates em idosas com escoliose. Com os exames 

concluiu que o método minimizou as alterações posturais através da melhora no 

alinhamento corporal e melhor distribuição de carga nos pés. 

Cordeiro (2014) realizou estudo piloto de um caso de alteração pélvica por 

encurtamento de membro inferior. A paciente foi submetida a quarenta sessões de 

Pilates combinadas com palmilhas posturais. Utilizando exames de baropodometria, 

foi observado melhora na distribuição de peso na superfície plantar e dos picos de 

pressão, bem como peso mais homogêneo sobre os dois pés, o que pode induzir a 

melhoras no comportamento postural e prevenção de lesões na coluna. 

Almeida (2015) avaliou 67 crianças pré-escolares. Foram analisados os 

parâmetros posturais através da avaliação postural, baropodometria para verificação 

da pressão plantar e fotografia para análise do arco medial do pé. A pesquisa 

concluiu que as assimetrias posturais e as assimetrias na distribuição da pressão 

plantar observadas na primeira infância demonstram a importância de se monitorar 

os parâmetros posturais e da carga podal a longo prazo com o intuito de prevenir 

alterações posturais e biomecânicas futuras. 
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Trabalhos de pesquisa envolvendo baropodometria têm sido desenvolvidos 

no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Engenharia Biomédica (LIEB) do 

Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira 

da UNESP.  

Freitas (2008) desenvolveu um projeto piloto no qual foi construído uma 

plataforma de força com 4 células de carga. 

Estremote (2010), com a colaboração de Freitas (2008), implementou um 

baropodômetro constituído por 2 plataformas, cada uma com 24 células de carga.  

Com o equipamento foi mensurada a distribuição de peso na região plantar de 87 

indivíduos hígidos e de 10 com hemiplegia crônica. 

Freitas (2011) utilizou os exames de baropodometria realizados por Estremote 

(2010) para classificar indivíduos hígidos e hemiplégicos por meio de redes neurais 

artificiais. Sua pesquisa utilizou uma rede neural multilayer perceptron com algoritmo 

backpropagation e uma rede neural ARMAP nebulosa.  

Nobokuni (2014) utilizou o baropodômetro construído por Freitas (2011) para 

implementar um aplicativo para o sistema operacional Android que realiza a 

aquisição de dados via Bluetooth para apoio na análise de escoliose. Em sua 

pesquisa foram realizados exames de baropodometria em 20 indivíduos hígidos e 

em 10 indivíduos com escoliose. 

Urban (2015) implementou um baropodômetro constituído por 2 plataformas, 

cada uma com 60 sensores de força resistivos, distribuídos matricialmente, circuitos 

de condicionamento de sinais e um programa para interfaceamento de dados. Com 

o auxílio do programa desenvolvido, foi possível determinar a amplitude da força 

aplicada em 240 pontos, a partir das medições dos 120 sensores e cálculos 

relacionados à estrutura mecânica das plataformas. O equipamento foi utilizado para 

medir a distribuição de peso na região plantar de 10 voluntários hígidos e 10 

hemiplégicos. 

Castro (2016) realizou aprimoramentos no baropodômetro desenvolvido por 

Urban (2015) e o utilizou para analisar um grupo de 30 voluntários com diferentes 

faixas etárias e diferentes graus de escoliose. Os voluntários foram divididos em dois 

grupos segundo a faixa etária, G1 (13-30 anos) e G2 (45-78 anos). O grupo G2 

apresentou valores de estabilometria maiores quando comparados ao grupo G1. De 

forma similar a mesma população foi segmentada em dois grupos segundo os graus 

de escoliose GrA (0-9°) e GrB (10-32°). Foi identificado que GrB apresentou valores 

maiores de estabilometria em relação ao GrA e foi possível determinar que quanto 
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maior o grau de escoliose, menor é a dependência das variáveis de estabilometria 

com a idade. 

O objetivo deste trabalho foi implementar um sistema eletrônico, utilizando um 

baropodômetro e redes neurais artificiais, para determinar se pacientes com Grau I 

de escoliose, na classificação de Ricard, encontram-se na faixa entre 1° e 9° ou na 

faixa entre 10° e 19°. Neste grupo, há a maior porcentagem de pacientes com 

escoliose, os que não precisam usar órteses e cujo tratamento é realizado com 

ginásticas especiais e submetidos a avaliações frequentes pelos profissionais da 

saúde. 

É conveniente dividir o grupo em duas faixas, para permitir ao profissional de 

saúde acompanhar melhor as condições do paciente com escoliose, sem a 

necessidade de exames frequentes de radiografias. Neste caso, o uso de uma 

técnica não invasiva para monitorar o tratamento, como o descrito neste trabalho, é 

de grande relevância. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A coluna vertebral é constituída pela união de 33 vértebras. As vértebras são 

divididas por regiões: região cervical, região torácica, região lombar, região sacral e 

região coccígea.  

A região cervical é formada por 07 vértebras, a torácica por 12 vértebras, a 

lombar por 05 vértebras, a sacral por 05 vértebras fundidas formando o sacro, e a 

região coccígea por 04 vértebras fundidas constituindo o cóccix. Algumas vezes as 

últimas 09 vértebras são agrupadas originando a região sacrococcigeana. Dessa 

forma entre a base do crânio e o sacro, a coluna vertebral intercala 24 peças móveis 

(IITA, 2005; KAPANDJI, 2000).  

Quando a estrutura óssea é examinada no plano frontal, a coluna vertebral é 

normalmente reta sem qualquer curvatura lateral. Já no plano sagital a curvatura de 

um recém-nascido tem uma única curvatura de convexidade posterior. Quando a 

criança começa a levantar a cabeça, desenvolve-se uma curvatura cervical de 

convexidade anterior. De maneira análoga, a curvatura lombar secundária 

desenvolve-se quando a criança começa a andar. 

A estrutura da coluna vertebral no plano frontal e sagital é ilustrada na Figura 

1. Por meio dessa figura pode-se observar a coluna em uma visão anterior (plano 

frontal), visão lateral esquerda (plano sagital) e visão posterior (plano frontal). 

 

Figura 1-  Anatomia da coluna vertebral visão anterior, lateral e posterior. 

 
Fonte: Spence (1991). 
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Kisner e Colby (1987) conceituam postura como “uma posição ou atitude do 

corpo, o arranjo relativo das partes do corpo para uma atividade específica, ou uma 

maneira característica de alguém sustentar seu peso”.   

 O termo postura também é utilizado para descrever o alinhamento do corpo, 

bem como, a orientação do corpo em relação ao ambiente. Dessa forma, uma boa 

postura é aquela em que as articulações que suportam peso estão em alinhamento 

e o mínimo de ação muscular é necessário para manter a postura ereta 

(SHUMWAY-COOK, 2000; BRUNNSTROM, 1954). 

 A manutenção da postura ereta exige uma tarefa complexa do corpo humano. 

É necessário um alinhamento e controle de vários segmentos corporais assim como 

pequenas oscilações do corpo para manter o equilíbrio. Esta manutenção é possível 

devido a interação do sistema vestibular, somatosensorial, visual, neural e 

musculoesquelético, o que inclui as relações biomecânicas entre os segmentos 

corporais (SHUMWAY-COOK, 2000). O mau alinhamento pode alterar a distribuição 

de carga do corpo, o que pode acarretar má distribuição de pressão sobre as 

superfícies articulares, contribuindo para que haja degeneração articular e tensões 

musculares inadequadas (HARRISON, 1996).  

  Uma estrutura tradicionalmente afetada pelo desalinhamento postural é a 

coluna vertebral. Deformidades em sua estrutura podem causar, como 

consequência, patologias em sua estrutura, patologias em estruturas adjacentes e 

nos membros. 

Assim, a análise da coluna vertebral associada à postura corporal é uma área 

de estudo muito importante, pois possibilita o desenvolvimento de diagnóstico e 

tratamentos de patologias relacionadas à postura, minimizando efeitos 

degenerativos causados pelo desalinhamento postural. 

 

2.1 ESCOLIOSE 

 

Escoliose é uma deformidade tridimensional na constituição natural da coluna 

vertebral. Pacientes apresentam alteração espinhal no plano frontal e alterações da 

cifose ou lordose no plano sagital (MEZGHANI, 2010). No processo de formação da 

escoliose, as vértebras apresentam movimentos de inclinação e rotação. 

 Quando o indivíduo flexiona lateralmente a coluna vertebral, os corpos 

vertebrais giram sobre si de modo que sua linha média anterior se desvia em direção 

à convexidade da curva. Esta rotação é fisiológica e denominada como rotação 
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automática. Entretanto, em certos casos, determinadas alterações da estática 

vertebral, causada tanto por má distribuição das tensões ligamentares quanto por 

desigualdades do desenvolvimento, determinam uma rotação permanente dos 

corpos vertebrais. Neste caso, há uma escoliose que associa uma incurvação ou 

uma inflexão permanente da coluna vertebral a uma rotação dos corpos vertebrais 

(KAPANDJI, 2000). 

 Desta maneira, o fenômeno fisiológico transitório da rotação automática dos 

corpos vertebrais passa a ser patológico quando se associa permanentemente à 

incurvação da coluna vertebral. Para melhor conceituar um paciente diagnosticado 

com escoliose, na Figura 2 ilustra-se um indivíduo com coluna normal e outro com 

coluna que apresenta acentuado desvio em sua estrutura.  

 

Figura 2-  Estrutura da coluna vertebral normal e com escoliose. 

 
Fonte: Spence (1991).  

 

Para análise da escoliose, um exame clínico de realização fácil pode ser 

realizado para revelar a rotação das vértebras. Quando um indivíduo normal realiza 

uma flexão anterior do tronco, determina-se um perfil simétrico com relação à coluna 

vertebral. Já em um indivíduo com escoliose, a flexão anterior do tronco determina 

um perfil assimétrico com uma corcova dorsal, também denominada gibosidade, 

proeminente do lado da convexidade da incurvação vertebral. Isto representa a 

rotação permanente dos corpos vertebrais (KAPANDJI, 2000). Esta análise é 

ilustrada na Figura 3. 
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Figura 3-  Teste clínico para análise da simetria da coluna vertebral. 

 
Fonte: Kapandji  (2000). 

 

2.1.1 Classificação da escoliose 

 

Existem vários tipos de escoliose, sendo três os tipos mais frequentes, 

congênita, neuropática e idiopática. Dentre elas, a que acomete maior número de 

pacientes é a idiopática. Cada uma se comporta de maneira diferente em termos de 

evolução. O prognóstico geral da escoliose depende da idade do paciente, da curva 

e de sua magnitude (SCHROTH, 1992). 

As principais causas para os tipos de escolioses mais frequentes são: 

 Congênita: decorre de um problema com a formação dos ossos da coluna 

vertebral (vértebras) ou por problemas de fusão dos ossos da coluna; 

 Neuropática: causada por problemas neurológicos, como por exemplo, a 

paralisia cerebral ou muscular; 

 Idiopática: não possui causas conhecidas, porém, alguns fatores de riscos 

são considerados pela medicina, como: 

a) Idade: geralmente ocorre na fase mais acentuada do crescimento, durante 

a puberdade (entre os 9 e os 15 anos); 

b) Sexo: embora suscetível de ocorrência em ambos os sexos, as meninas 

possuem risco maior; 

c) Histórico familiar: comum ocorrer com membros de uma mesma família 

que possuem antecedentes com deformidade. 

A escoliose pode ser classificada pela sua etiologia, idade de aparição, 

localização e angulação. 
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A etiologia da escoliose pode ser classificada em estrutural e não estrutural. A 

escoliose estrutural tem causa neuromuscular, osteopática ou idiopática. Já a 

escoliose não estrutural pode ser causada pela discrepância de membros inferiores, 

espasmos ou dores musculares dos músculos adjacentes à coluna, por compressão 

de raiz nervosa, por lesão ou traumas e ainda pelo posicionamento do tronco 

(MOLINA, 2003). 

A idade de aparição da escoliose pode ser dividida em três categorias. A 

primeira é a escoliose infantil, que aparece entre o nascimento e os três primeiros 

anos de vida e na maioria dos casos desaparece espontaneamente. A segunda é a 

escoliose juvenil, que aparece entre os quatro e dez anos de idade, podendo 

progredir rapidamente durante a puberdade. A terceira é a categoria mais frequente, 

a escoliose do adolescente, ela aparece após os dez anos de idade e evolui até a 

maturação óssea (RICARD, 1996).   

Em relação à localização, a escoliose pode ser classificada em torácica, 

toracolombar e lombar (DURIGON, 2003). 

 A escoliose torácica abrange a região do tronco entre as vértebras T1 e T12. 

Quanto mais próxima de T1 é definida como torácica alta e quanto mais próxima de 

T12 é definida como torácica baixa. A escoliose tóracolombar abrange a região 

torácica baixa e lombar alta ou pode apresentar duas curvaturas uma na região 

torácica e outra na região lombar. Por fim, a escoliose lombar abrange a região 

lombar entre L1 e L5.  

A escoliose pode ser dividida em quatro grupos de angulação: grau I, grau II, 

grau III e grau IV (RICARD, 1996). 

 Grau I: angulação inferior a 20º; 

 Grau II: angulação entre 20º e 30º; 

 Grau III: angulação entre 31º a 50º; 

 Grau IV: angulação acima de 51º.  

 

O grau da escoliose influencia diretamente no tipo de tratamento. Para o 

tratamento da escoliose idiopática existem três opções. São consideradas as 

ginásticas especiais para diminuição da escoliose através de correção das 

assimetrias posturais, alongamentos e fortalecimento muscular. As ginásticas 

especiais apresentam respostas em longo prazo e resultados duradouros. Os 

coletes posturais são utilizados quando as ginásticas não são suficientes para a 
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correção e são considerados em escolioses a partir dos 20º. Abordagem cirúrgica é 

recomendada para pacientes que apresentam escolioses acima dos 50º. 

 

2.1.2 Formas de avaliação da escoliose 

 

O primeiro procedimento realizado para detecção e avaliação da escoliose é a 

observação clínica. Para confirmar o diagnóstico, geralmente solicita-se uma 

radiografia. Quando existe necessidade de avaliação das estruturas adjacentes à 

coluna, exames de ressonância magnética e de tomografia computadorizada são 

solicitados. 

 No presente trabalho serão abordadas as duas principais formas de 

avaliação e diagnóstico da escoliose. A avaliação radiográfica e a avaliação postural. 

A avaliação radiográfica é o exame mais utilizado para análise de pacientes 

com escoliose. Inicialmente através da radiografia panorâmica no plano sagital e no 

plano frontal é possível avaliar tanto a coluna como a pelve do paciente. Durante 

avaliação das curvas é importante notar se há fusão, má formação vertebral, 

aumento ou diminuição dos espaçamentos intervertebrais e curvas não habituais. 

Para análise da angulação da escoliose, um dos métodos utilizados é o 

ângulo de Coob. Com ele pode-se avaliar a intensidade da deformidade angular da 

escoliose através de radiografias. O exame pode ser obtido tanto por radiografias 

convencionais quanto por aparelhos digitais (CUNHA, 2009). 

 Nas radiografias digitais a angulação é obtida através de programas especiais 

na tela do computador. Já nas radiografias convencionais, o ângulo é medido de 

modo manual na imagem digitalizada e impressa em películas radiográficas. 

O ângulo de Cobb pode ser obtido em três etapas. Na primeira etapa, deve-se 

identificar a vértebra apical e a caudal. A vértebra apical é determinada como sendo 

a primeira vértebra rodada para a concavidade e a vértebra caudal é a última rodada 

para a concavidade. Na segunda etapa, traça-se uma linha sobre o platô superior da 

vértebra apical e outra sob o platô inferior da vértebra caudal. Se necessário, as 

linhas podem ser traçadas sobre os pedículos ao invés dos platôs. Na terceira etapa 

traçam-se duas linhas perpendiculares às primeiras e o ângulo formado entre elas é 

a medida da curvatura da escoliose. Este processo de medição é ilustrado na Figura 

4. 
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Figura 4-  Medida do Ângulo de Coob. 

 
Fonte: Cunha (2009). 

 

A avaliação postural é uma forma de avaliação utilizada por profissionais da 

área da saúde para analisar o aspecto geral do paciente, identificar padrões e 

assimetrias. Este tipo de avaliação não é invasivo e depende do profissional 

responsável.  

A avaliação postural auxilia na formulação de diagnóstico, na proposta de 

tratamentos e no acompanhamento da evolução dos casos clínicos. Para que a 

avaliação possa acontecer, o paciente deve permanecer na posição parada, com 

quantidade mínima de roupa e pés descalços. O profissional realiza observação na 

visão anterior, lateral e posterior de pontos específicos do paciente. Os pontos 

observados são (FERST, 2003): 

 Vista Anterior: se a cabeça esta rodada ou inclinada; altura dos ombros; 

simetria da clavícula; desvio da linha Alba (linha média do abdome que vai da 

virilha até o tórax); simetria do triângulo de Thalles (ângulo formado entre a 

cintura e o cotovelo); gibosidade através do teste de Adams; simetria das 

mãos; simetria das cristas ilíacas; simetria das espinhas ilíacas antero-

superior; análise do joelho (varo ou valgo); análise das patelas; análise dos 

pés (plano ou cavo); análise do hálux. 

 Vista Lateral: se a cabeça está anteriorizada ou retificada; cervical retificada 

ou com hiperlordose; ombros anteriorizados ou posteriorizados; posição das 

mãos; abdômen protuso ou com ptose; lombar retificada ou com hiperlordose; 

pelve com retro ou anteversão; tronco com retro ou antepulsão; joelhos 

recurvatum ou fletidos; 

 Vista Posterior: se a cabeça esta rodada ou inclinada; altura dos ombros; 

retração e protusão das escápulas; local e lado da convexidade pelo teste de 



26 
 

Adams; simetria das espinhas ilíacas póstero-superior; simetria da prega 

glútea; simetria da linha poplítea; e simetria do calcâneo.    

Um exemplo de avaliação postural pode ser visualizado no Anexo I. 

 

2.2 BOROPODOMETRIA 

 

O homem possui uma complexa rede de sistemas (muscular, ósseo, nervoso, 

etc) ligados entre eles com o intuito de fornecer equilíbrio e estabilidade ao corpo em 

sua base de sustentação. Estes sistemas recebem informações dos receptores 

visuais, vestibular e plantar, e contribuem para a estabilização do corpo humano 

(CARVALHO, 1996; FREITAS 2008). 

Assim, uma forma de analisar a postura corporal é através da distribuição de 

pressão exercida pela região plantar. Segundo Manfio (1991) citado por Freitas 

(2008), o pé é um órgão da base de sustentação determinante na estática do corpo. 

Em tratamentos de reeducação estática, terapeutas e médicos devem se preocupar 

com este órgão, uma vez que variações na base estática do corpo, normalmente 

ocasionam desvios na postura e podem gerar patologias secundárias complexas. 

As primeiras avaliações para análise da sola dos pés foram iniciadas na 

década de noventa (FREITAS, 2008). 

Neste período, fisioterapeutas pintavam a sola dos pés dos pacientes e 

solicitavam que pisassem sobre folhas em branco para avaliar características da 

pisada. Esta técnica foi denominada pedigrafia. Em função da quantidade e 

intensidade da tinta transferida ao papel, era possível determinar as regiões do pé 

que estavam sendo submetidas a maiores esforços, além de auxiliar na detecção de 

deformidades nos membros inferiores. Este exame é ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5-  Avaliação dos pés, exame de Pedigrafia. 

 
Fonte: Tubesalud  (2011). 

 

Outro método utilizado para avaliação da distribuição de força na região 

plantar é usando o podoscópio. Este equipamento é composto de material acrílico e 

espelhos permitindo que o profissional visualize a descarga de peso exercida sobre 

a superfície plana do aparelho.  Este exame é ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6-  Avaliação dos pés, teste com Podoscópio. 

 
Fonte: Tubesalud (2011) 

 

No entanto, tanto o exame de pedigrafia quanto o realizado através do 

podoscópio resultam em avaliações subjetivas, uma vez que os resultados não 

quantificam medidas dos pés do paciente e a avaliação é definida pela experiência 

do profissional. 

A técnica capaz de mensurar a descarga de peso nos pés de forma objetiva, 

qualitativa e quantitativa é realizada com o  baropodômetro. 

O baropodômetro é um aparelho constituído principalmente por sensores de 

pressão ou força, sendo utilizado para medir a distribuição pressórica estática 
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durante a posição ortostática e para analisar comportamentos dinâmicos durante a 

marcha. Com ele, pode-se analisar diversos parâmetros, como a assimetria de 

descarga de peso nas regiões plantares, os deslocamentos e oscilações do centro 

de pressão dos pés, entre outros (FREITAS, 2008; ESTREMOTE, 2010). 

Na Figura 7, ilustra-se o baropodômetro fabricado e comercializado pela 

empresa Novel. 

Figura 7-  Baropodômetro da empresa Novel. 

 
Fonte: Novel (2016). 

 

Os baropodômetros comerciais geralmente são constituídos por sensores 

capacitivos ou resistivos, mas também é possível encontrar modelos que utilizam 

tecnologia piezoelétrica. Independente do elemento sensor, neste tipo de 

implementação utiliza-se um arranjo matricial dos sensores, que normalmente 

possuem tamanhos reduzidos, além de unidades de processamento mais complexas 

dos sinais obtidos (URBAN, 2015). 

Os aparelhos de baropodometria apresentam custo elevado, como o ilustrado 

na Figura 7. O pacote básico do aparelho é disponibilizado pelo valor aproximado de 

€ 20.000,00 (vinte mil euros) o que equivale a um valor aproximado de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais). Este valor torna inviável a aquisição do aparelho para a maioria 

das instituições de saúde brasileira (CASTRO, 2016). 

 

2.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

O desenvolvimento das redes neurais artificiais surgiu a partir da ideia de 

representar matematicamente as funcionalidades do cérebro humano. O cérebro 

humano é composto por bilhões de neurônios que atuam como gerenciador das 
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funções do organismo. O neurônio é o componente fundamental, estrutural e 

funcional do sistema nervoso. A forma única das células nervosas a tornam 

apropriadas para servir como um comunicador possuindo a capacidade de 

responder a estímulos originando e conduzindo sinais elétricos (SPENCE, 1991). 

A constituição básica do neurônio é ilustrada na Figura 8. 

 

Figura 8-  Constituição básica de uma célula neuronal. 

 
Fonte: Spence  (1991). 

 

Os pesquisadores McCulloch e Pitts (1943) propuseram o primeiro modelo 

matemático da funcionalidade de um neurônio biológico. O neurônio artificial foi 

criado visando reproduzir as características de interligações entre os neurônios, o 

processamento paralelo maciço e a capacidade de generalização.  

A estrutura do neurônio artificial proposto pelos pesquisadores McCulloch e 

Pitts (1943) demonstra que a atividade do neurônio é dada pela soma das entradas 

ponderadas por seus respectivos pesos sinápticos que adaptam a rede para 

alcançar a resposta desejada. Essa soma alimenta uma função não linear e produz 

um sinal que será enviado aos demais neurônios. Essa estrutura é ilustrada na 

Figura 9. 
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Figura 9-  Modelo do neurônio proposto por McCulloch e Pitts. 

 
Fonte: Widrow e Lehr  (1990). 

 

Através do modelo neural é possível identificar três elementos básicos: 

 Conjunto de sinapses ou elos de ligação – dadas pelos sinais de entrada (x1, 

x2, ..., xn), multiplicado pelos pesos sinápticos (w1, w2, ..., wn); 

 Somador – adiciona os sinais de entrada ponderada pelos respectivos pesos 

sinápticos; 

 Função de ativação – também referenciada como função restritiva. Seu 

objetivo é restringir a amplitude da saída do neurônio a um intervalo 

permissível de sinal de saída apresentando valor finito. O intervalo 

normalizado da amplitude de saída do neurônio é escrito como intervalo 

unitário fechado [0,1] ou [-1,1]. As funções de ativação mais utilizadas são as 

funções: relé, linear, sigmoide e gaussiana.  

A arquitetura das redes neurais é organizada em camadas, com unidades que 

podem conectar-se a unidades da camada anterior ou posterior. Basicamente as 

camadas são classificadas em três grupos, sendo eles: camada de entrada, onde os 

padrões são apresentados a rede; camadas intermediárias ou camadas escondidas, 

local onde é realizado a maior parte do processamento através das conexões 

ponderadas; e camada de saída, onde o resultado final é concluído e apresentado 

(CARPENTER, 1987). 

A arquitetura geral das redes neurais é ilustrada na Figura 10. 
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Figura 10-  Arquitetura Geral da Rede Neural Artificial. 

 
Fonte: Widrow e Lehr  (1990). 

 

Quanto à arquitetura, as redes neurais artificiais podem ser classificadas em 

dois tipos, redes recorrentes (feedback) e redes não-recorrentes (feedforward). A 

rede é denominada recorrente quando ela possui laços de realimentação e 

apresentam conexões das saídas de uma camada para a entrada da mesma ou de 

camadas anteriores. Já a não-recorrente não possui laços de realimentação, assim, 

cada neurônio recebe informações somente das camadas anteriores (HAYKIN, 

1999). 

O aspecto mais importante atribuído às redes neurais artificiais é a 

capacidade de aprender e com isso, melhorar o seu desempenho. Isto é possível 

através do treinamento na qual a rede é submetida a um processo iterativo de 

ajustes aplicados a seus pesos. O objetivo do treinamento é fazer com que o 

conjunto de entradas, produza um conjunto de saídas desejadas (HAYKIN, 1999). 

 O treinamento da rede neural torna-se completo a partir do momento em que, 

quando aplicado um conjunto de entradas, os pesos da rede ajustam-se de acordo 

com o procedimento predeterminado. Dessa forma, os pesos da rede convergem 

gradualmente a valores determinados na medida em que o vetor de entrada produza 

o vetor de saída desejado (HAYKIN, 1999). 

O conjunto de regras estabelecidas para a solução de um problema de 

treinamento é denominado algoritmo de aprendizado (ou algoritmo de treinamento). 

Existem diversos algoritmos de aprendizado para satisfazer diferentes modelos de 

redes neurais e, normalmente, os algoritmos diferenciam-se principalmente pelo 

modo como os pesos são modificados. 
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 A forma como a rede neural se relaciona com o ambiente é um aspecto 

importante do treinamento. Nesse contexto, há basicamente quatro tipos: o 

treinamento supervisionado, o treinamento não-supervisionado, a aprendizagem 

reforçada e a aprendizagem competitiva. 

 Existem diversos modelos redes neurais artificiais, sendo o modelo escolhido 

de acordo com a necessidade do treinamento. Os mais conhecidos são: Modelo 

Adaline; Modelo Madaline; Rede ART (Adaptive Ressonance Theory); Rede Artmap; 

Rede Artmap Nebulosa; Rede Neural de Kohonen; Rede Neural de Hopfield; e Rede 

MLP (Multilayer Perceptron). 

 

2.3.1 Rede neural de retropropagação 

 

A rede perceptron multicamadas é constituída por uma camada de entrada, 

uma ou mais camadas intermediárias e uma camada de saída. Cada camada da 

rede tem função específica. A camada de entrada apresenta os padrões. As 

camadas intermediárias codificam seus pesos de acordo com os padrões 

apresentados pela camada de entrada, permitindo que a rede crie suas próprias 

representações, tornando-se mais ricas e complexas. Finalmente, a camada de 

saída recebe estímulo da camada de entrada e constrói o padrão que será a 

resposta. 

Segundo Cybenko (1989), duas camadas intermediárias, com número 

suficiente de unidades por camadas, são necessárias para produzir qualquer 

mapeamento, e uma camada intermediária é o suficiente para aproximar qualquer 

função contínua. 

A rede MLP (Multilayer Perceptron) é um modelo que comumente utiliza o 

algoritmo de retropropagação (backpropagation). 

 Inicialmente o algoritmo de retropropagação foi apresentado por Werbos 

(1974), entretanto, a forma de ajuste dos pesos da rede para as unidades de entrada 

e saída foram propostas por Rumelhart, Hinton e Willians (1986). 

 Neste procedimento, o ajuste de pesos é baseado no erro quadrático dos 

neurônios da saída da rede neural em que tal erro é propagado no sentido inverso e 

as variações dos pesos são determinadas utilizando o algoritmo gradiente 

descendente. 
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 O treinamento utilizando a retropropagação acontece em dois momentos. 

Primeiro é apresentado um padrão à camada de entrada da rede e, posteriormente, 

a informação passa por todas as camadas até obter a resposta na camada de saída. 

A saída obtida é comparada a saída desejada, se for detectado erro, será realizado 

cálculo da diferença entre o valor obtido e o valor desejado. Após a realização do 

cálculo, o erro é propagado da camada de saída até a camada de entrada, a medida 

que o erro vai sendo propagado os pesos das conexões das camadas internas vão 

sendo alterados até reduzir o erro a um valor aceitável. 

 No processo de retropropagação é importante identificar as diferentes fases 

no processo de aprendizagem. Primeiramente as entradas propagam-se entre as 

camadas da rede da camada de entrada até a camada de saída, esta fase é 

denominada forward. Posteriormente os erros propagam-se entre as camadas da 

rede em direção contrária, ou seja, da camada de saída até a camada de entrada, 

esta fase é denominada backward.  

 Para a correção dos erros é necessário corrigir os pesos das ligações entre 

os neurônios. Neste caso, o algoritmo de aprendizado utilizado para adaptação dos 

pesos é o algoritmo backpropagation. O algoritmo se comporta da seguinte maneira: 

primeiro o algoritmo calcula o erro na camada de saída e, em seguida, é 

determinado o erro nas camadas intermediárias. O erro nessas camadas é dado 

pela soma dos erros na camada de saída multiplicados pelos pesos das respectivas 

ligações. Finalmente, todos os erros são propagados, da mesma forma, para as 

camadas intermediárias restantes até alcançar a primeira camada. Os critérios 

utilizados para finalização do treinamento podem ser definidos por um número 

predefinido de iterações ou até que atinja um erro pré-estabelecido. 

O algoritmo backpropagation está detalhadamente descrito no Anexo II. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho foram realizadas avaliações 

com voluntários. Os critérios para participação da pesquisa eram que os 

participantes deveriam ter escoliose, estarem munidos de radiografia da coluna 

vertebral com tempo inferior a seis anos, apresentarem peso igual ou inferior a 100 

kg e serem capazes de permanecer em pé, sem qualquer tipo auxílio. 

Durante a pesquisa, foi informado todo o processo a ser desenvolvido para 

obtenção dos resultados, disponibilizando a cada voluntário o formulário com termo 

de responsibilidade livre e esclarecido (TCLE), disponível no anexo III. Quando se 

tratava de voluntários menores de idade, a autorização foi assinada pelos pais ou 

responsáveis.  

No decorrer dos testes foi facultado aos voluntários a possibilidade de desistir 

de participar da pesquisa no momento em que lhes aprouvesse. Após a realização 

dos testes, os voluntários foram informados dos resultados obtidos. As identidades 

dos participantes foram mantidas em sigilo.  

 

3.1 AVALIAÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS 

 

As avaliações foram realizadas na Unidade Básica de Saúde 04 (UBS 04) de 

Ilha Solteira - SP e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Cassilândia – 

MS.  

Um protocolo de avaliação foi montado para a pesquisa. Todos os voluntários 

foram submetidos a uma anamnese, avaliação postural, análise radiográfica, 

fotografias das costas e exame de baropodometria.  

 

3.1.1 Anamnese 

 

Na anamnese foram coletados os seguintes dados dos voluntários: nome, 

idade, sexo, lateralidade, peso, altura, profissão, escolaridade, endereço e telefone.  

Além disso, foi indagado aos voluntários se já tinham sido submetidos ou se 

ainda estavam em tratamento fisioterapêutico, e se praticavam atividade física, 

tendo em vista que esses fatores influenciam na patologia da escoliose. 

A anamense esta contida na ficha de avaliação utilizada na pesquisa e  

apresentada no Anexo I. 
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3.1.2 Avaliação postural 

 

Desde o momento em que os voluntários adentraram o consultório e durante 

a anamnese foi observado a forma de andar, sentar e a postura mantida por eles. 

Essa observação teve a finalidade de auxiliar a etapa de avaliação. 

A avaliação postural inspeciona alguns pontos específicos do corpo. Na 

avaliação de indivíduos com escoliose, além da observação do eixo da coluna 

vertebral, o posicionamento da cabeça, ombros, quadris, joelhos, pernas e pés 

também foram inspecionados.  

A avaliação é realizada com pouca roupa para que seja possível a 

observação da simetria corporal. Durante a avaliação postural foi solicitado que o 

indivíduo ficasse em pé, com os braços relaxados ao longo do corpo, olhando para o 

horizante e pés paralelos abertos na largura do quadril. A partir disso foi realizado a 

observação de alguns pontos específicos. Em alguns casos, foi necessário tocar o 

voluntário para confirmar os posicionamentos corporais. A observação foi feita na 

visão anterior, lateral e posterior, como ilustrado na Figura 11. 

 

Figura 11-  Regiões observadas durante avaliação postural. 

 
Fonte: Zomkowski  (2015). 

 

A avaliação postural sempre é possível, no entanto, em indivíduos com grau 

de escoliose elevado, os pontos de análise são evidenciados pela deformidade da 

coluna facilitando a observação.  

A ficha de avaliação utilizada durante esta etapa é apresentada no Anexo I. 
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3.1.3 Análise radiográfica 

 

Utilizando a radiografia foi possível identificar a altura da escoliose, o lado da 

convexidade e o grau de acometimento. 

Para visualização das radiografias foi utilizado um negatoscópio, ilustrado na 

Figura 12. Os aparelhos foram disponibilizados pelas unidades de saúde onde foram 

realizadas as avaliações. 

 

Figura 12-  Negatoscópio. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Algumas radiografias já foram impressas com o grau de escoliose. Em outras, 

a angulação da escoliose foi obtida por meio do cálculo do ângulo de Cobb. Para 

esse cálculo foi necessário a utilização de um goniômetro. 

O goniômetro utilizado é ilustrado na Figura 13. Pertence ao acervo da autora. 
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 Figura 13-  Goniômetro. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

3.1.4 Baropodometria 

 

O aparelho utilizado para realização do exame de baropodometria foi 

implementado no Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Engenharia Biomédica 

(LIEB) do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia de Ilha 

Solteira da UNESP (URBAN et al., 2014; URBAN, 2015; CASTRO, 2016). 

O equipamento consiste de duas plataformas, uma para cada pé, com 

tamanho até 42, de acordo com os gabaritos da empresa Podaly (PODALY, 2013). 

Em cada uma das plataformas, foram alojados 60 sensores comerciais do tipo Force 

Sensing Resistive (FSR) dispostos matricialmente e isolados mecanicamente entre 

si. As plataformas são de policarbonato e alurevest com dimensões de 400 mm de 

comprimento, 200 mm de largura e 60 mm de altura, e peso de 8,5 kg (URBAN, 

2015). 

Os circuitos de condicionamento de sinais, aquisição de dados e de 

interfaceamento foram embutidos nas plataformas, o que tornou o equipamento 

portátil e robusto. A estrutura mecânica do equipamento é ilustrada na Figura 14. 
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Figura 14-  Plataformas do equipamento. 

 
Fonte: Urban  (2015). 

 

As plataformas não apresentam fios ou elementos que possam gerar 

desconforto aos pacientes e são conectadas entre elas por meio de um cabo ribbon 

de 40 fios. O equipamento não necessita de baterias, nem fonte de energia externa, 

uma vez que a energia é fornecida pela porta Universal Serial Bus – USB do 

computador através da placa de comunicação que possui o chip FT232. As 

plataformas desenvolvidas, o cabo ribbon e o cabo USB são ilustrados na Figura 15. 

 

Figura 15-  Plataformas desenvolvidas com cabo ribbon e cabo USB. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Visando garantir estabilidade, conforto e proteção aos voluntários, uma 

estrutura de EVA (Estrutura Vinílica Acetinada) foi desenvolvida para ficar ao redor 

do aparelho. Barras separadoras também foram confeccionadas em EVA, 
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garantindo que pessoas de diferentes estaturas pudessem permanecer na posição 

ortostática confortavelmente. Essa estrutura é ilustrada na Figura 16. 

 

Figura 16-  Estrutura em EVA. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Durante a realização do exame foi colocada sobre as plataformas uma 

película de EVA de 1 mm de cor diferente do restante da estrutura. Esta película visa 

preservar a higiene do aparelho, o conforto do paciente e evitar que o paciente fique 

preocupado com o posicionamento dos pés, o que poderia gerar um falso resultado 

dos testes. A película de EVA é ilustrada na Figura 17. 

 

Figura 17-  Estrutura com película de EVA. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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3.1.5 Interface gráfica 

 

A interface gráfica utilizada no exame de baropodometria foi implementada no 

LIEB com a linguagem de programação gráfica LabVIEW, escolhida por sua 

versatilidade e facilidade no desenvolvimento de aplicações gráficas e 

processamento de dados (CASTRO, 2016). 

O software implementado possui tela inicial do aplicativo, formulário de 

cadastro e sistema de aquisição de dados.  

 A tela inicial do aplicativo é denominado Baropodômetro LIEB. Essa interface 

possui as opções visualizar, baropodometria e sair, como ilustrada na Figura 18. A 

opção visualizar permite a avaliação de exames realizados anteriormente, e a 

opção baropodometria permite iniciar um novo teste. 

 

Figura 18-  Tela inicial do baropodômetro LIEB. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Quando a opção visualizar é selecionada, o aplicativo abre uma janela onde 

são apresentados os valores médios das forças exercidas pelo voluntário na 

plataforma durante o exame, também é permitido a análise dos resultados de 

estabilometria. 

 Quando a opção baropodometria é selecionada, o aplicativo abre uma nova 

janela denominada Ficha de Cadastro. Nessa interface, são salvos dados 

característicos do voluntário, sendo que, o nome, a idade e o peso são obrigatórios 

para validar o cadastro. A interface é ilustrada na Figura 19. 

 Cada novo voluntário gera uma única pasta em um diretório raiz com o nome 

do mesmo. Os dados da ficha de cadastro e os dados obtidos na avaliação são 
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salvos como arquivos de texto simples dentro da pasta de cada voluntário 

(CASTRO, 2016). 

 

Figura 19-  Ficha de Cadastro. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

  

Ao selecionar a opção baropodômetro da ficha de cadastro, o aplicativo abre 

uma nova janela denominada Interface de Avaliação. Nessa interface é realizada a 

avaliação subjetiva e objetiva dos dados dos voluntários. O sistema possui imagens 

em três dimensões, possibilitando maior entendimento da distribuição de peso na 

região plantar. O software também apresenta o centro de pressão (CP) do voluntário 

utilizando gráfico em três dimensões e o deslocamento deste nas direções antero-

posterior (AP) e médio-lateral (ML). As direções ML e AP são equivalentes aos 

planos X e Y, respectivamente, em um plano cartesiano. A interface de avaliação é 

ilustrada na Figura 20. 
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Figura 20-  Interface de Avaliação. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na parte superior esquerda da Figura 20 é apresentada a data e o nome do 

voluntário. Na lateral direita encontram-se as opções de navegação e de ações do 

software. Essas opções apresentam pré-condições de funcionamento, por exemplo, 

o botão que dá início a leitura dos sensores permanece inativo até que seja 

solicitada a calibração. A calibração é realizada para que todos os sensores 

apresentem valor nulo (0 N) antes de iniciar o exame. 

Após a calibração, solicita-se a opção começar leitura que ativará a leitura 

dos sensores e a opção armazenamento. Selecionando armazenamento, os dados 

são arquivados constantemente com duas opções de testes, Olhos Abertos (OA) e 

Olhos Fechados (OF). A variável de tempo é disponibilizada em segundos, 

permitindo ao avaliador conhecer e controlar o tempo de aquisição de dados em 

cada exame. Quando o teste é realizado de OF a única opção possível é parar 

leitura.  

Ao final do exame o sistema disponibiliza duas opções, exportar EXCEL e 

estabilometria. Exportar EXCEL gera um documento em formato XLS com os dados 

médios das forças obtidas durante o teste e estabilometria permite ao avaliador 

analisar as diferentes variáveis de estabilometria, comportamento e localização do 

centro de pressão (CP). 

Em relação ao armazenamento de dados, a cada segundo são gerados 20 

arquivos de texto com os dados das tensões lidas nos 120 sensores do 

equipamento. Os arquivos são gerados em uma pasta inserida dentro da pasta de 

cada avaliado com o nome do teste em execução, sendo estes, Olhos Abertos e 
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Olhos Fechados. São gerados 20 arquivos por segundo em função do tempo de 

amostragem de 50ms; ou seja, a geração de arquivos depende da frequência de 

amostragem do equipamento e não da capacidade de processamento do 

computador, embora um computador com maior capacidade tenha uma maior 

fluência de operação (CASTRO, 2016). 

Assim, a leitura dos sensores é feita constantemente durante o exame, 

permitindo ao avaliador visualizar em tempo real a distribuição das forças na região 

plantar dos voluntários.  

Na parte inferior esquerda (ilustrada na Figura 20), encontram-se os gráficos 

que apresentam os dados coletados pelo equipamento. Os dados são apresentados 

em três dimensões permitindo movimentos rotacionais que facilitam ao profissional 

da área da saúde determinar de forma objetiva e subjetiva as características ou 

deformidades próprias de cada pé.  

Na Figura 21, ilustra-se algumas possibilidades de visualização de forças na 

região plantar com diferentes ângulos de visualização. 

  

Figura 21-  Imagens em três dimensões geradas pelo aplicativo. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Acessando estabilometria, uma nova janela é aberta contendo as variáveis 

de estabilometria com os resultados do avaliado. São apresentados os dados do 

voluntário, o centro de pressão de referência (CP médio) e seus deslocamentos de 

olhos abertos e olhos fechados, durante o exame. São informados: deslocamento 

total, deslocamento ML, deslocamento AP, velocidade média total, velocidade ML, 

velocidade AP, amplitude ML e amplitude AP. Essa interface é ilustrada na Figura 

22. 

Figura 22-  Estabilometria. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na parte inferior da janela de estabiliometria (ilustrada na Figura 22), estão 

disponíveis para o avaliador as opções estatocinesigrama e estabilograma. O 

estatocinesigrama abre uma janela contendo as informações do deslocamento do 

CP nas direções ML e AP, além dos gráficos com os deslocamentos dos testes de 

Olhos Abertos e Olhos Fechados. Essa interface é ilustrada na Figura 23.   
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Figura 23-  Estatocinesiograma. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

O estabilograma abre outra janela com as informações e gráficos dos 

deslocamentos do CP nas direções ML e AP em função do tempo, associadas aos 

testes de Olhos Abertos e Olhos Fechados, como ilustrada na Figura 24. Os gráficos 

dos deslocamentos são apresentados com unidades de mm. 

 

Figura 24-  Estabilograma. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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3.2 REDE NEURAL BACKPROPAGATION 

 

Os dados dos voluntários obtidos com o baropodômetro foram utilizados 

para treinar uma rede neural artificial. A rede neural foi treinada para distinguir 

grupos de angulação de escoliose. Dessa forma, quando um novo teste for realizado 

será possível relacionar a descarga de peso do voluntário com um grupo de 

escoliose previamente definido. 

A rede neural foi treinada utilizando o Matlab que é um sistema interativo em 

linguagem de programação baseado em matrizes, onde as soluções e problemas 

são expressos em linguagem matemática (MATSUMOTO, 2002). O algoritmo de 

treinamento escolhido foi o feed-forward backpropagation.  

 Para que a rede neural fosse treinada, foi necessário a realização das 

seguintes etapas: aquisição de dados, normalização dos dados, treinamento e 

classificação. 

 

3.2.1 Aquisição dos dados  

 

 Para finalizar o exame de baropodometria é necessário selecionar a opção 

“Parar Leitura” e o armazenamento de dados é finalizado na interface de avaliação 

(vide a Figura 20). Ao finalizar o teste, seleciona-se “Exportar EXCEL” e os dados 

são exportados para uma planilha eletrônica. 

 O mapeamento dos sensores é ilustrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1-  Mapeamento dos sensores do baropodômetro. 
PLATAFORMA ESQUERDA  PLATAFORMA DIREITA 

1 11 21 31 41 51  61 71 81 91 101 111 

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 112 

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 114 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 117 

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 118 

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Os dados são salvos em um arquivo em xls, “folha 1” (planilha 1), com o 

nome do paciente fornecido na “Ficha de Cadastro” do exame. Dessa forma, um 

arquivo é armazenado para cada voluntário.    

 

3.2.2 Normalização dos dados 

 

Após gravar os dados, a próxima etapa consiste na normalização dos dados.  

Segundo Beale (2015), de modo geral, a etapa de normalização é aplicada a 

ambos os vetores de entrada e vetores alvo no conjunto de dados. Deste modo, a 

saída da rede sempre cai em uma gama normalizada (BEALE, 2015). 

A normalização foi realizada para que os valores dos sinais produzidos por 

todos os sensores estivessem no intervalo entre 0 e 1. Esta providência foi tomada 

para que não houvesse diferença entre pessoas com angulação de escoliose iguais 

e massas corpóreas diferentes. 

O cálculo da normalização é dado pela divisão de todos os valores da matriz 

de dados pelo maior valor encontrado. Foi realizada utilizando o Matlab, através da 

ferramenta New Script. Nela foi fornecida a programação da normalização. Para que 

a programação funcione é necessário fornecer os seguintes comandos passo a 

passo: 

 Abrir o arquivo desejado fornecendo o seu nome (do arquivo); 

 Ler arquivo fornecendo a folha onde o arquivo esta inserido e as células com 

dados; 

 Normalizar os dados solicitando o valor máximo que entra como denominador  

e os valores da matriz como numeradores; 

 Salvar normalização fornecendo a folha onde os dados serão salvos. 

 

A programação da normalização pode ser visualizada no Anexo IV. No anexo 

foram utilizadas apenas as iniciais dos nomes dos voluntários com a finalidade de 

ocultar a identidade dos participantes. 

  

3.2.3 Treinamento 

 

Finalizando a normalização, é possível iniciar o treinamento da rede neural. O 

treinamento foi realizado no Matlab, através da ferramenta New Script. Nela foi 
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fornecida a programação da rede. Para o treinamento são necessárias as seguintes 

informações: 

 Quantidade de amostras que serão fornecidas à rede; 

 Formação das classes (grupos) desejadas, fornecendo o nome do arquivo 

onde os dados estão inseridos, o endereço e a folha da matriz.  

 Reformular a estrutura da matriz de cada classe, formando as entradas da 

rede;  

 Nomear os grupos por classes; 

 Fornecer as saídas desejadas para cada classe formada; 

 Informar o algoritmo desejado; 

 Informar o valor de erro; 

 Informar o número de iterações; 

 Solicitar a visualização da rede; 

 Inserir arquivos para simulação. 

 

Algumas observações a respeito do treinamento realizado:  

a) Os dados extraídos para o treinamento estavam em uma matriz de 10 linhas e 

12 colunas. Na reformulação a matriz passou a ter o formato de 120 linhas e 

01 coluna, correspondendo aos 120 neurônios de entrada;  

b) O algoritmo utilizado foi o perceptron (backpropagation);  

c) O valor do erro foi igual a 1; 

d) O número de iterações solicitadas foi 1000. 

 

Sobre o algoritmo utilizado vale ressaltar que sua estrutura utiliza a seguinte 

sequência: 

a) O treinamento é iniciado apresentando um padrão X à rede que produzirá 

uma saída Y; 

b) Depois é calculado o erro de cada saída, correspondendo à diferença entre o 

valor desejado e a saída; 

c) Em seguida é determinado o erro a ser propagado no sentindo inverso; 

d) Finalmente são ajustados os pesos de cada elemento; 

e) O treinamento é finalizado quando o número de iterações é alcançado ou até 

que atinja um erro pré-estabelecido. 
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Depois de fornecer todos os dados necessários da programação, seleciona-

se a opção “Run” para que o treinamento seja efetuado. Quando o treinamento é 

finalizado, a visualização da rede é apresentada.  

No presente trabalho uma rede neural foi configurada na busca de resultado.  

 A rede foi configurada com duas classes, uma com escoliose entre 1º e 9° e a 

outra classe com escoliose entre 10º e 19°. A saída desejada para a primeira classe 

foi representada pela matriz [0  1] e a segunda classe representada pela matriz 

[1   1].  

O programa da rede pode ser visualizado no anexo V.  

 

3.2.4 Classificação 

 

Os dados de teste para classificação são inseridos na programação de 

treinamento.  

O objetivo da classificação é testar a eficácia do treinamento. Nessa etapa, 

não é informada uma saída desejada e a resposta da classificação é baseada no 

treinamento efetuado pela rede neural.  

 A classificação da rede é efetuada na ferramenta Command Window. Na 

Figura 25 exemplifica-se uma simulação da rede. 

 

Figura 25-  Exemplo de simulação de uma rede neural. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

3.3 EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

 

Para corroborar a metodologia aplicada, descrevem-se os passos adotados 

para realização dos testes em voluntários, conforme exemplo a seguir: 
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 Na Figura 26 ilustra-se o posicionamento do voluntário durante a avaliação 

postural. Na Figura 26a ilustra-se a avaliação no plano frontal, em visão anterior, e 

na Figura 26b a avaliação no plano frontal, em visão posterior. 

As alterações posturais causadas pela escoliose são evidenciadas nessas 

duas visões e, em alguns indivíduos, é possível identificar o lado da convexidade e a 

região acometida pela patologia. 

 

Figura 26-  Posicionamento durante avaliação postural. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Após a avaliação postural e fotografia das costas, foi realizada a análise 

radiográfica do voluntário. 

 Com a radiografia foi possível identificar quais as vértebras acometidas, 

confirmar o lado da convexidade e calcular o ângulo da escoliose. Para a presente 

pesquisa foi levado em consideração a curva principal, ou seja, a curva de maior 

angulação, sendo que a curva secundária é uma manutenção postural do indivíduo. 

 A análise radiográfica é ilustrada na Figura 27. 



51 
 

 

Figura 27-  Análise radiográfica do voluntário. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Finalizada a primeira etapa da avaliação, o exame de baropodometria foi 

iniciado. Na Figura 28 ilustra-se a ficha de cadastro de um voluntário. 

 

Figura 28-  Ficha de cadastro do voluntário. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para a realização da baropodometria, o voluntário foi orientado a subir na 

estrutura de EVA para que se ambientasse com o equipamento. Em seguida foi 



52 
 

orientado a dar um passo na película de EVA azul que demarcava o local do 

aparelho. Após estar posicionado corretamente, foi solicitado a ele que 

permanecesse com os braços ao longo do corpo, olhando para frente e que evitasse 

se movimentar durante o exame.  

O voluntário foi avaliado durante 60 segundos, de olhos abertos e, em 

seguida, durante 60 segundos, de olhos fechados, totalizando 120 segundos de 

exame. O posicionamento do voluntário durante o exame é ilustrado na Figura 29. 

 

Figura 29-  Posicionamento do voluntário durante o exame. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Durante o exame, a distribuição das forças plantares são apresentadas em 

tempo real, permitindo analise da distribuição plantar durante a avaliação. Se 

necessário, é possível interromper o exame. 

 A interface de avaliação é ilustrada na Figura 30. 
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Figura 30-  Interface de avaliação do voluntário. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 A interface de avaliação permite extrair imagens do avaliado em diferentes 

ângulos. Na Figura 31a ilustra-se a distribuição de força em um ângulo superior e 

evidencia as forças aplicadas em escala de cores, sendo a cor lilás a que representa 

a intensidade de menor pressão exercida pelo voluntário e a cor vermelha a que 

representa a maior pressão exercida. Na Figura 31b evidencia-se a pressão 

exercida por meio da escala de cores e dos picos de pressão do voluntário; na 

Figura 31c mostra-se os picos de pressão do pé esquerdo e na Figura 31d os picos 

de pressão do pé direito do voluntário. 

 As imagens podem ser salvas no arquivo raiz, para cada voluntário. 
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Figura 31-  Avaliação da distribuição de força em diferentes ângulos. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 Além da avaliação das forças exercidas pelos pés é possível realizar a análise 

da estabilometria do voluntário, como ilustrado na Figura 32. 

 

Figura 32-  Avaliação de estabilometria do voluntario. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 
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 Para análise do equilíbrio do voluntário é possível verificar as oscilações 

durante o exame através do estatocinesiograma (Figura 33a) e a estabilometria 

(Figura 33b). 

 

Figura 33-  Estatocinesigrama e Estabilograma do voluntário. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Durante a execução dos testes, o programa permite a geração de 20 arquivos 

de texto por segundo, contendo dados relacionados ao paciente. Quando solicitado 

ao programa, há a exportação dos dados para a planilha Excel. Os dados 

apresentados na planilha são a média aritmética dos dados gerados durante o 

exame. 
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A Tabela 2 apresenta a média dos dados gravados do voluntário durante o 

teste de olhos abertos. 

Tabela 2-  Dados obtidos durante os testes. 

PLATAFORMA ESQUERDA  PLATAFORMA DIREITA 

0,92 1,167 5,999 7,768 4,15 1,277   0,952 4,945 7,55 3,141 1,105 2,411 

4,079 1,002 3,28 4,796 2,055 0,979   0,979 4,446 3,048 2,457 1,503 0,915 

0,881 8,425 17,75 17,419 5,574 0,96   2,235 22,72 12,557 16,453 1,877 0,602 

1,639 13,911 13,61 11,064 1,677 0,859   0,839 2,945 8,955 14,501 4,908 0,587 

1,832 9,648 9,096 0,763 3,525 0,84   1,117 1,548 5,51 7,891 3,445 0 

0,938 9,737 14,91 3,556 1,338 1,386   0,979 2,111 7,044 7,992 2,99 0,053 

1,088 1,508 14,7 18,362 2,71 0,804   0,67 5,869 13,268 4,561 0,811 0,794 

1,199 1,613 16,79 25,395 5,251 0,681   3,925 13,08 17,935 0,892 1,352 1,208 

0,799 1,227 2,298 12,092 1,521 0,704   0,683 17,858 9,219 0,698 1,552 0,401 

1,231 1,573 1,304 1,585 0,901 1,183   1,155 3,088 7,206 1,432 1,683 2,182 

Fonte: Elaboração do autor. 

Para utilização dos dados na rede neural, foi necessário normalizar os valores 

gravados. Na Tabela 3 são apresentados os dados normalizados do voluntário.  

 

Tabela 3-  Dados normalizados do voluntário. 

PLATAFORMA ESQUERDA   PLATAFORMA DIREITA 

0,0362 0,046 0,236 0,3059 0,1634 0,0503   0,0375 0,1947 0,2973 0,1237 0,0435 0,0949 

0,1606 0,0395 0,129 0,1889 0,0809 0,0386   0,0386 0,1751 0,12 0,0968 0,0592 0,036 

0,0347 0,3318 0,699 0,6859 0,2195 0,0378   0,088 0,8947 0,4945 0,6479 0,0739 0,0237 

0,0645 0,5478 0,536 0,4357 0,066 0,0338   0,033 0,116 0,3526 0,571 0,1933 0,0231 

0,0721 0,3799 0,358 0,03 0,1388 0,0331   0,044 0,061 0,217 0,3107 0,1357 0 

0,0369 0,3834 0,587 0,14 0,0527 0,0546   0,0386 0,0831 0,2774 0,3147 0,1177 0,0021 

0,0428 0,0594 0,579 0,7231 0,1067 0,0317   0,0264 0,2311 0,5225 0,1796 0,0319 0,0313 

0,0472 0,0635 0,661 1 0,2068 0,0268   0,1546 0,5151 0,7062 0,0351 0,0532 0,0476 

0,0315 0,0483 0,09 0,4762 0,0599 0,0277   0,0269 0,7032 0,363 0,0275 0,0611 0,0158 

0,0485 0,0619 0,051 0,0624 0,0355 0,0466   0,0455 0,1216 0,2838 0,0564 0,0663 0,0859 

Fonte: Elaboração do autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Foram realizadas avaliações de 63 pacientes com diagnóstico de escoliose 

que se enquadravam no Grau I segundo classificação de Ricard e coletados dados 

como sexo, escolaridade, profissão, lateralidade, grau, região e lado da convexidade 

da escoliose. 

A maioria dos voluntários era do sexo feminino. Na Tabela 4 é apresentada a 

quantidade de voluntários por sexo. 

 

                                                      Tabela 4-  Sexo dos voluntários. 
SEXO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Feminino 52 voluntários 82,5% 

Masculino 11 voluntários 17,5% 

Fonte: Elaboração do autor. 

Foi perguntado aos voluntários sobre a lateralidade, ou seja, com que mão 

escreviam. A maioria dos voluntários relatou serem destros. Esta informação está 

contida na Tabela 5. 

 

Tabela 5-  Lateralidade dos voluntários. 
LATERALIDADE QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Destro 57 voluntários 90,5% 

Canhoto 05 voluntários 7,9% 

Ambidestro 01 voluntário 1,6% 

Fonte: Elaboração do autor. 

Analisando a lateralidade dos voluntários foi observado que dos 57 

voluntários que escreviam com a mão direita, 30 apresentavam escoliose com 

convexidade à direita e 27 convexidade à esquerda e dos 05 voluntários que 

escreviam com a mão esquerda 03 apresentavam escoliose com convexidade à 

esquerda e 02 com convexidade à direita. 

Quanto a angulação de escoliose foram avaliados pacientes com angulações 

entre 1º e 19°. É importante ressaltar que para esta pesquisa foi levado em 

consideração apenas a curva principal da escoliose, curvas secundárias não foram 

relacionadas. Nesta análise a angulação predominante entre os voluntários foi 10°. A 

relação de angulação é apresentada na Tabela 6. 
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Tabela 6-  Angulação da escoliose dos voluntários. 
GRAU DE ESCOLIOSE QUANTIDADE PORCENTAGEM 

1° grau 01 voluntário 1,6% 

2° graus 01 voluntário 1,6% 

3° graus 03 voluntários 4,8% 

4° graus 02 voluntários 3,3% 

5° graus 01 voluntário 1,6% 

6° graus 08 voluntários 12,6% 

7° graus 02 voluntários 3,2% 

8° graus 05 voluntários 7,9% 

9° graus 04 voluntários 6,3% 

10° graus 15 voluntários 23,8% 

11° graus 01 voluntário 1,6% 

12° graus 09 voluntários 14,3% 

13º graus 01 voluntário 1,6% 

14° graus 03 voluntários 4,8% 

16° graus 07 voluntários 11,1% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Outra informação relevante para o estudo da escoliose é a localização e lado 

da convexidade. Neste trabalho foi levada em consideração a altura da escoliose, ou 

seja, localização e o lado relacionado no trabalho foi o lado da convexidade. A altura 

da escoliose predominante entre os voluntários foi a região torácica e o lado da 

convexidade foi a direita. Esses dados são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7-  Localização e convexidade da escoliose dos voluntários. 
Torácica Direita 21 voluntários 33,3% 

Torácica Esquerda 13 voluntários 20,6% 

Toracolombar Direita 08 voluntários 12,7% 

Toracolombar Esquerda 10 voluntários 15,9% 

Lombar Direita 06 voluntários 9,6% 

Lombar Esquerda 05 voluntários 7,9% 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Após a avaliação postural e análise da radiografia dos voluntários, foi 

realizado o exame de baropodometria com o equipamento implementado no LIEB. O 

objetivo foi relacionar a distribuição de forças na região plantar com o grau de 

acometimento da escoliose. 

Para realizar a classificação foi necessário obter os valores captados pelos 

120 sensores do aparelho, utilizando a interface gráfica desenvolvida no LIEB. 

Os dados dos voluntários foram extraídos do LabVIEW  para planilhas 

eletrônicas criando um banco de dados separados por grau de escoliose. A 

classificação por grupos de acometimento foi implementada usando o software 

Matlab e redes neurais artificiais, com o algoritmo de treinamento backpropagation. 

 

4.1 TREINAMENTO  

 

O treinamento foi configurado levando em consideração o Grau I da 

classificação de Ricard. No treinamento dividiu-se o Grau I em duas classes. A 

primeira, (C1), de pacientes com escoliose entre 1º e 9° e a segunda, (C2), de 

pacientes com escoliose entre 10º e 19°.  

Uma parte das amostras foi utilizada para o treinamento, ou seja, para essas 

amostras foram apresentadas os dados dos voluntários e a resposta desejada de 

cada um. Usou-se o restante das amostras para classificação da rede. Para essas 

amostras não foram apresentadas as respostas desejadas. Desta forma, quando 

apresentadas, a rede deveria classificar o voluntário adequadamente. 

As saídas desejadas foram representadas por matrizes. Para C1 a saída 

desejada foi representada pela matriz [0   1] e para C2 a saída desejada foi 

representada pela matriz [1   1].   

Um grupo de 13 voluntários foi submetido a vários exames de baropodometria 

com o objetivo de se avaliar a repetibilidade do sistema.  Foi solicitado a eles que 

subissem na plataforma e ficassem livres para escolher a posição mais confortável. 

Não há como garantir que em todos os testes os voluntários permaneceram 

exatamente no mesmo local. 

Cada exame teve a duração de dois minutos, sendo 1 minuto de olhos 

abertos e 1 minuto de olhos fechados. Foi observado que no decorrer dos testes 

alguns voluntários apresentaram sinais de cansaço e começaram a ficar inquietos 

durante os últimos exames, mesmo sendo orientados no início dos exames para 
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permanecerem o mais imóvel possível durante o exame. Na Tabela 8 são 

apresentados os resultados obtidos. 

 

Tabela 8-  Precisão da classificação. 
 C1 (10

 a 9
0
) C2 (10

0
 a 19

0
) 

Voluntário 
No de 

Repetições 
Classificações 

Idênticas 

Precisão da 
Classificação 

(%) 

No de  
Repetições 

Classificações  
Idênticas 

Precisão da 
Classificação 

(%) 

1 5 5 100,0 7 7 100,0 
2 6 5 83,3 5 5 100,0 
3 5 4 80,0 6 6 100,0 
4 5 5 100,0 5 4 80,0 
5 7 6 85,7 5 5 100,0 
6 7 6 85,7 5 5 100,0 
7 4 4 100,0 6 5 83,3 
8 7 7 100,0 6 6 100,0 
9 5 5 100,0 7 6 85,7 

10 5 5 100,0 6 6 100,0 
11 6 5 83,3 5 4 80,0 
12 5 5 100,0 5 5 100,0 
13 4 4 100,0 3 3 100,0 

Precisão 
Média 

  93,7%        94,5% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Portanto, observa-se que a repetibilidade do sistema eletrônico é muito boa, 

com precisão superior a 93%.  

Na Tabela 9 mostra-se a quantidade de voluntários utilizados para 

treinamento e para classificação. A quantidade de voluntários relacionados nas 

classes foi determinada em função da quantidade de amostras disponíveis. 

 

Tabela 9-  Divisão dos voluntários para treinamento e classificação. 
Variáveis C1 

(nº voluntários) 

C2 

(nº voluntários) 

C1 + C2 

(nº voluntários) 

Treinamento  13 13 26 

Classificação  12 25 37 

N (total de 
voluntários) 

25 38 63 

 Fonte: Elaboração do autor. 

 

 O resultado do treinamento é apresentado na Tabela 10. Nesta tabela são 

apresentados a quantidade de voluntários utilizados para classificação de cada 
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classe (C1, C2) e as respostas apresentadas pelo treinamento. Demonstrando, 

assim, quantos voluntários a rede classificou corretamente.  

 

Tabela 10-  Acurácia da classificação. 
Variáveis C1 (1

0
 a 9

0
) 

Número de  

voluntários 

C2 (10
0
 a 19

0
) 

Número de  

voluntários 

C1 + C2 

Número de  

voluntários 

Classificação 12 25 37 

Corretos 10 24 34 

Incorretos 02 01 03 

Total 12 25 37 

Acurácia de 
classificação 

83,3% 96,0% 91,9% 

 Fonte: Elaboração do autor. 

 

 A acurácia da classificação foi de 91,9%. Verifica-se que a rede neural é 

capaz de classificar com mais acurácia um grupo mais amplo de pacientes com 

escoliose.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Pelo que é de nosso conhecimento, neste trabalho utilizou-se, pela primeira 

vez, um baropodômetro e redes neurais artificiais para efetuar a classificação do 

grau de escoliose em pacientes. 

Quando se separou os pacientes do Grau I de Ricard em dois grupos com 

escoliose nas faixas de 1° a 9° (C1) e 10° a 19° (C2), as acurácias na classificação 

obtidas com o sistema eletrônico implementado foram, respectivamente, de 83,3% e 

96,0%.  

A precisão na classificação foi de 93,7% para o grupo C1 e 94,5% para o 

grupo C2.  

Os resultados obtidos mostram que o sistema eletrônico implementado possui 

um bom potencial para ser utilizado como uma ferramenta complementar no 

diagnóstico da escoliose, podendo contribuir efetivamente para o tratamento de 

pacientes com escoliose, pois a determinação do grupo de escoliose no qual o 

paciente se enquadra é realizada de forma rápida, não invasiva e com boa precisão 

e acurácia.  

Para trabalhos futuros sugere-se: 

1. Definir 3 ou 4 grupos, de acordo com o grau de angulação da coluna do 

paciente, e realizar exames com um número adequado de pacientes em cada 

grupo; 

2. Utilizar um baropodômetro com um número mais elevado de sensores que o 

utilizado neste trabalho; 

3. Desenvolver um software que faça uma normalização em relação ao tamanho 

dos pés; 

4. Considerar como entrada da rede neural outros dados da avaliação postural 

como, por exemplo, a altura dos ombros, a altura da espinha ilíaca antero 

superior, o ângulo inferior da escápula e o ângulo de Thalles.  
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ANEXO A – Avaliação Postural 
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ANEXO B– Algoritmo Backpropagation 

 

ALGORITMO RETROPROPAGAÇÃO (BACKPROPAGATION) 
A adaptação dos pesos através do algoritmo da retropropagação ocorre através da minimização do 
erro quadrático da rede. A soma do erro quadrático instantâneo de cada neurônio alocado na 
última camada é dada por: 
 

휀2 =  ∑ 휀𝑖
2

𝑛𝑠

𝑖=1

 

Sendo: 
휀𝑖 = di – yi;  
𝑑𝑖 = saída desejada do i-ésimo elemento da última camada da rede; 
𝑦𝑖 = saída do i-ésimo elemento da última camada da rede; 
𝑛𝑠 = número de neurônios da última camada da rede. 

 
 
 
 
 
(1) 

Considerando o neurônio de índice i da rede, e utilizando o método do gradiente descendente, o 
ajuste de pesos pode ser formulado como: 
 

𝑈𝑖  (𝐾 + 1) =  𝑈𝑖  (𝐾) + ∆𝑈𝑖  (𝐾) 

Sendo: 
∆𝑈𝑖 (𝐾)= − 𝛼 [ ∇𝑖  (𝐾)]; 
∇𝑖 (𝐾) = gradiente do erro quadrático com relação aos pesos do neurônio i avaliado em h; 
𝑈𝑖 = vetor contendo os pesos do neurônio i. 
    = [𝑊0𝑖  𝑊1𝑖  𝑊2𝑖   .     .     .𝑊𝑛𝑖]𝑇 

 
 
 
(2) 
 
 

Na equação 2 a direção adotada para minimizar a função objetivo do erro quadrático corresponde à 
direção contrária ao gradiente. O parâmetro ∝ determina o comprimento do vetor [ ∇U𝑖  (𝑘)]. 

 

Para efetuar o cálculo do gradiente descendente como indicado na equação 2, deve-se considerar 
a função sigmoide dada pelas equações:  
 

𝑦 =
{ 1 − 𝑒(− 𝜆𝑠)}

{ 1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)}
     (𝑝𝑎𝑟𝑎 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 1) 

Ou: 

𝑦 =
1

{1 + exp(−𝜆𝑠) }
     (𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑦 ≤ 1) 

Sendo: 
𝑠 = saída intermediária do neurônio; 
𝜆 = inclinação da função sigmoide; e 
∆ = número da função exponencial (Neper)  
   = 2,7183. 

 
 
 
 
(3) 
 
 
(4) 

As funções sigmoidais devem ser empregadas quando se trabalha com grandezas de saída (y), 
com variações entra -1 e +1 e entre 0 + 1, (funções 3 e 4 respectivamente). Nesta utilização nota-
se que à medida que 𝜆 aumenta, a função sigmoide se aproxima da função relé que é dada por 
𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑟𝑒𝑙é = 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑚ó𝑖𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝜆 =  ∞. Portanto, que controla a inclinação da função sigmoide 
é 𝜆.  

 

O termo momento é obtido através do esquema de adaptação de pesos, dado por: 
 

𝑢𝑖𝑗  (𝐾 + 1) =  𝑢𝑖𝑗  (𝑘) + ∆𝑢𝑖𝑗 (𝐾) 
Sendo: 
∆𝑈𝑖𝑗  (𝐾) = 2𝛼 (1 −  𝜂) 𝛽𝑖  𝑥𝑖 +  𝜂 ∆𝑈𝑖𝑗 (𝐾 − 1) 

𝑈𝑖𝑗 = peso correspondente à interligação entre o i-ésimo e j-ésimo neurônio; 

𝜂 = constante momento (0 ≤  𝜂 ≤ 1). 

 
 
(5) 
 
(6) 

Se o elemento j se encontrar na última camada, então: 
 

𝛿𝑗 =  𝜃𝑗  휀𝑗 

Em que: 
𝜃 = derivada da função sigmoide dada pelas equações 3 ou 4, respectivamente com relação a 𝛿𝑗. 

   = 0,5 𝜆 (1 − 𝑦2) 
   = 𝜆 𝑦 (1 − 𝑦). 

 
 
(7) 
 
 
(8) 
(9) 
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Se o elemento j se encontrar nas demais camadas, tem-se: 
 

𝛿𝑗 =  𝜃𝑗     ∑ 𝑊𝑗𝑘  𝛿𝑘

𝐾 ∈𝑅 (𝑗)

 

Sendo: 
𝑅𝑗 = conjunto dos índices dos elementos que se encontram na fileira seguinte à fileira do elemento j 

e que estão interligados ao elemento j. 

 
 
(10) 

As derivadas da função sigmoide das funções sigmoidais podem ser calculadas das seguintes 
formas. Para a função sigmoidal 3, a derivada pode ser descrita por: 
 

𝜕𝑦

𝜕𝑠
=  

𝜕

𝜕𝑥
 {

1 − 𝑒(− 𝜆𝑠)

1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)
} 

 
 

      =  
[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)] 𝜆 𝑒(−𝜆𝑠) − 1 − 𝑒(− 𝜆𝑠) (− 𝜆)𝑒(− 𝜆𝑠)  

[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]2
 

 

     =
2𝜆 𝑒(−𝜆𝑠)

[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]2
 

 

     =
𝜆 4𝜆 𝑒(−𝜆𝑠)

2 [1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]2
 

 

 

Neste numerador pode-se acrescentar no numerador os termos (1 − 1) e [{𝑒−𝜆𝑠}
2

− {𝑒−𝜆𝑠}
2

], ou 

seja, são acrescentados dois valores nulos que não afetam o resultado final: 
 

𝜕𝑦

𝜕𝑠
=

𝜆

2
 
 4𝜆 𝑒(−𝜆𝑠) + 1 − 1 + {𝑒−𝜆𝑠}

2
− {𝑒−𝜆𝑠}

2

[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]2
 

 

      =  
𝜆

2
 
 {1 + 𝑒(−𝜆𝑠)}

2
− {1 − 𝑒(−𝜆𝑠)}

2

[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]2
 

 

      =  
𝜆

2
 {

[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]
2

[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]2
 − 

[1 − 𝑒(− 𝜆𝑠)]
2

[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]2
} 

 

       = 0,5 𝜆 (1 − 𝑦2). 

 

Para a função sigmoidal 4, a derivada pode ser descrita por: 
 

𝛿𝑦

𝛿𝑠
=  

𝛿

𝛿𝑠
 {

1

1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)
} 

 

      =  
(−1)𝜆 𝑒(− 𝜆𝑠)

[1 +  𝑒(−𝜆𝑠)]2
   

 

     =  𝜆 {
(1 − 1) + 𝑒(−𝜆𝑠)

[1 + 𝑒(−𝜆𝑠)]2
} 

 

     = 𝜆 {
[1 +  𝑒(− 𝜆𝑠)] − 1

[1 +  𝑒(−𝜆𝑠)]2
} 

 

     = 𝜆 {
[1 + 𝑒(− 𝜆𝑠)]

[1 + 𝑒(−𝜆𝑠)]2
 − 

1

[1 +  𝑒(−𝜆𝑠)]2
} 

 

    = 𝜆 {
1

1 + 𝑒(−𝜆𝑠)
 − 

1

[1 +  𝑒(−𝜆𝑠)]2
} 

 
    =  𝜆 (𝑦 − 𝑦2) 
 
     =  𝜆 𝑦(1 − 𝑦). 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: “ANÁLISE DE SINAIS DE UM BAROPODÔMETRO 

UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS EM PACIENTES COM ESCOLIOSE” 

 

Nome do (a) Pesquisador (a) Responsável: Caroline Meireles Fanfoni 

Nome dos Pesquisadores: Mateus Fernandes Réu Urban 

                 Fabian Rodrigo Castro Foreno 

      Jean Vitor de Paulo 

Nome do (a) Orientador (a): Aparecido Augusto de Carvalho 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 
pesquisa que tem como finalidade efetuar medições da distribuição de forças na 
região plantar (pé) utilizando um baropodômetro. Os testes consistirão de análise 
de radiografia toraco-lombar; avaliação postural; foto da região dorsal e avaliação 
sobre o baropodômetro. As informações serão gravadas no computador e os 
resultados serão avaliados objetivando o desenvolvimento de uma nova 
metodologia para avaliação da patologia de escoliose através do baropodômetro. 
 

2. Participantes da pesquisa: A população alvo será constituída por pacientes 
com diferentes graus de escoliose 

 
3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o 

pesquisadora Caroline Meireles Fanfoni meça a distribuição de forças na região 
plantar. A Sra (Sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 
continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para 
a Sra (Sr.). Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 
através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do 
telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

 
4. Sobre as entrevistas: serão coletados dados de identificação da pessoa e 

explicado a finalidade, além do modo como será realizada a pesquisa. 
 
5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações 

legais e nem oferece riscos aos pacientes. Os procedimentos adotados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
conforme Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 
procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 
estritamente confidenciais. Somente os pesquisadores e o orientador terão 
conhecimento dos dados. 
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7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a Sra (Sr.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 
sobre o sistema desenvolvido, de forma que o conhecimento que será construído 
a partir desta pesquisa possa validar as medições, onde o pesquisador se 
compromete a divulgar os resultados obtidos.  
 

8. Pagamento: a Sra (Sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 
 
Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 
seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 
execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 
meu consentimento em participar da pesquisa. 
  
 
 

_________________________________ 
Nome do Participante da Pesquisa 

 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável 

 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Orientador  
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ANEXO D – Normalização dos dados 

 

NORMALIZAÇÃO DOS DADOS DOS PACIENTES 
clc 
clear all 

%% Ler arquivo excel 
datestr(now) %%hora començo 
arquivoAbrir='V.F.S.'; 
%% Normalizar Dados 
forcas=xlsread(arquivoAbrir,'Folha1','B2:M11'); %% Dados dos Pesos 
valorMaximo=max(max(forcas)); 
forcasNormalizada=forcas/valorMaximo; 
%% Escrever Arquivo 
arquivoEscrever=arquivoAbrir; 
folhaEscrever='Folha2'; 
celasEscrever=strcat('A',int2str(1),':','L',int2str(10)); 
xlswrite(arquivoEscrever, forcasNormalizada, folhaEscrever 

,celasEscrever); 
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ANEXO E – Treinamento da Primeira Rede Neural 

SEGUNDA REDE NEURAL TREINADA 
k=13; 

for contador=1:k 

    endereco=strcat('C:\DADOS EXCEL\treinopgm5\Grupo1\',num2str(contador)); 

    endereco=strcat(endereco,'.xls'); 

    dataP=xlsread(endereco,'Folha2'); 

    dadosP=reshape(dataP,120,1); 

    amostrasdeTreinamentoClasse1(:,contador)=dadosP; 

end 

for contador=1:k 

    endereco=strcat('C:\DADOS EXCEL\ treinopgm5\Grupo2\',num2str(contador+13)); 

    endereco=strcat(endereco,'.xls'); 

    dataP=xlsread(endereco,'Folha2'); 

    dadosP=reshape(dataP,120,1); 

    amostrasDeTreinamentoClasse2(:,contador)=dadosP; 

end 

a=[0 1]'; 

b=[1 1]'; 

P=[amostrasdeTreinamentoClasse1 amostrasDeTreinamentoClasse2]; 

T=[repmat(a,1,k) repmat(b,1,k)]; 

net=perceptron; 

E=1; 

net.adaptParam.passes=1; 

n=0; 

while(sse(E) & n<1000) 

n= n+1; 

[net,Y,E]=adapt(net,P,T); 

end 

view(net); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\M.R.C.G.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

l=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\L.A.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

m=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\A.Z.L.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

q=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\B.R.K.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

r=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\S.F.A.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

s=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\P.H.S.V.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

u=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\I.Z.L.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

v=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\I.M.C.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

w=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\I.P.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

y=net(dadosTeste) 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\D.S.P.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 
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dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\E.F.A.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\C.A.F.C.F.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\R.C.F.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\K.L.F.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\M.A.N.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\V.V.O.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\P.H.O.M.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\A.M.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\G.A.B.G.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\D.B.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\M.S.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\B.S.N.C.M.P.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\T.S.M.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\J.B.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\C.T.B.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\C.M.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\R.C.D.B.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\L.E.M.C.P.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 
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dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\A.P.C.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\G.M.B.M.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\E.H.F.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\C.M.S.I.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\A.L.S.C.B.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\C.M.F.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\A.F.R.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\G.B.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\L.M.A.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\H.F.D.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\M.L.R.P.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\A.F.P.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\V.F.S.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\C.A.F.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\A.R.B.F.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\G.L.R.P.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\J.M.C.L.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

dados=xlsread('C:\DADOS EXCEL\M.F.P.L.xls','Folha2'); 

dadosTeste=reshape(dados,120,1); 

z=net(dadosTeste); 

 


