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APOIO DE PÉS MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO ATIVA 

Campo da invenção 

[001] A presente invenção, pertencente ao campo da 

engenharia, descreve um artefato que consiste em um apoio 

de pés mecânico com movimentação ativa. Mais 

especificamente, compreende um dispositivo para apoio de 

pés a fim de se realizar movimentos de modo voluntário, 

sendo útil para indivíduos que permanecem em postura 

sentada por longo período de tempo, especificamente para 

indivíduos que exercem trabalho ou serviço sentados a fim 

de minimizar riscos e colaborar com o retorno venoso. 

Estado da técnica 

[002] A Portaria do Ministério do Trabalho Nº 3.214, de 

08 de junho de 1978, que foi publicada no Diário Oficial da 

União na data de 06 de julho de 1978, aprovou as Normas 

Regulamentadoras referentes à Segurança e Medicina do 

Trabalho.  Dentre as 34 Normas Regulamentadoras existentes, 

a Norma Regulamentadora Nº 17: Ergonomia (NR 17) antevê que 

é extremamente importante um posto de trabalho adaptado às 

capacidades psicofisiológicas, antropométricas e 

biomecânicas humanas, e fundamentais aos profissionais que 

operam serviço na postura sentada. 

[003] Segundo Iida (2016), os projetos inadequados, 

bancos ou bancadas de trabalho, acabam por obrigar o 

trabalhador a utilizar-se de posturas indevidas. Caso haja 

a permanência na conservação das posturas inadequadas por 

longo período, poderão originar dores localizadas no 

determinado conjunto de músculos requisitado na permanência 

de tal postura. 

[004] Dependendo do tipo de serviço exercido, o 
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indivíduo se mantém em postura sentada por algumas horas, 

utilizando-se dos membros inferiores na movimento estática, 

gerando um estado de contração muscular prolongada, devendo 

ser evitado, conforme Grandjean (1998). Essa força 

estática, segundo Vilela et al. (2011), por meio de seu 

estudo da cinemática no ramo da biomecânica, é uma força 

muscular que conserva a ativação de um ou mais músculos 

contra uma superfície de resistência fixa.  A variação 

quanto o rendimento desta força será a quantidade de 

músculos; além do ângulo de trabalho do músculo ativado; a 

coordenação; o diâmetro e a causa do movimento. 

[005] No caso do músculo, principalmente a bomba sural 

ou panturrilha (principal bombeador sanguíneo dos membros 

inferiores) ser contraído e relaxado alternadamente, o 

mesmo terá a função de ser uma bomba sanguínea, ativando a 

circulação nos capilares; ocasionando um acréscimo do 

volume sanguíneo de até vinte vezes em relação ao movimento 

de repouso. 

[006] No momento em que o movimento estático não for 

possível ser evitado, conforme elucida Iida (2016), poderá 

ser aliviado por meio de modificações posturais, ou 

posições melhores, por meio do uso de ferramentas ou apoios 

plantares no posto de trabalho a fim de minimizar as 

contrações estáticas musculares. Além da realização de 

pausas de rápida duração e com maior frequência no intuito 

de promover o relaxamento muscular e alívio na fadiga. 

[007] Portanto, a partir destas constatações, verifica-

se que tanto a ginástica laboral quanto exercícios 

realizados durante as interrupções das atividades são 

partes essenciais para a produtividade do trabalho e 
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principalmente para a saúde e qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

[008] A literatura técnica afirma que de acordo com 

estudos de CAMPOS (2008), a movimentação ativa garante 

melhores resultados quanto à irrigação sanguínea e retorno 

do sangue venoso dos membros inferiores em comparação aos 

dispositivos de movimentação passiva (eletrônicos que 

produzem o próprio movimento ao usuário), e os movimentos 

de compressão manual. 

Breve Descrição da Invenção 

[009] A invenção descreve um apoio de movimentação 

ativa para pés, o qual permite que os indivíduos que 

permanecem por longo período de tempo em postura sentada, 

realizem exercícios nos membros inferiores semelhantes ao 

exercício da  caminhada, minimizando riscos e auxiliando o 

retorno venoso inerente ao estado de sedentarismo da 

postura estática sentada. 

[010] A invenção descreve um apoio de pés mecânico para 

realização de movimentos ativos, que compreende duas bases 

de formato orgânico (1), com um trilho (2) em cada base 

determinando um caminho para breve movimentação que 

acompanha a curvatura do perfil da base, acima deste trilho 

um eixo em posicionamento vertical que permite movimentação 

circular (3) com uma capa flexível para encobri-lo (3), e 

acoplado a cada eixo, uma plataforma para pés (4). As bases 

são dispostas de forma adjacente, podendo estarem soltas 

uma da outra, ou conectadas por meio de dois trilhos 

telescópicos (5). 

[011] A invenção descreve um apoio de pés mecânico de 

movimentação ativa no qual um indivíduo realiza o movimento 
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das plataforma móveis (4), sendo que a velocidade de 

movimentação das plataformas (4) é determinada pelo próprio 

indivíduo que a utiliza. 

Breve Descrição das Figuras 

[012] A fim de melhor descrever as características 

técnico-construtivas do apoio de pés mecânico de 

movimentação ativa, são apresentadas as figuras a seguir 

relacionadas. 

[013] A figura 1 apresenta a vista em perspectiva do 

apoio para os pés mecânico com movimentação ativa. 

[014] A figura 2 apresenta a vista explodida. 

[015] A figura 3A apresenta a vista lateral do apoio de 

pés; a figura 3B apresenta a vista lateral da base esquerda 

do apoio de pés; a figura 3C apresenta a vista lateral da 

base direita do apoio de pés e a figura 3D apresenta a 

vista lateral com as linhas invisíveis. 

[016] A figura 4A apresenta a vista frontal do apoio de 

pés; a figura 4B apresenta a vista frontal de apenas uma 

base dos apoios de pés. 

[017] A figura 5A apresenta a representação da 

plataforma no nível menos elevado do trajeto de altura ;a 

figura 5B a plataforma inclinada no nível intermediário de 

altura, a figura 5C apresenta a representação da plataforma 

no nível intermediário de altura e a figura 5D apresenta a 

plataforma inclinada no nível mais elevado de altura. 

[018] A figura 6A apresenta a vista em perspectiva 

evidenciando os elementos mecânicos de movimentação das 

plataformas, por meio do detalhamento da movimentação do 

eixo inferior atuando na movimentação das plataformas. 

Descrição detalhada da invenção 
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[019] A plataforma ativa de apoio plantar, ou apoio 

para os pés mecânico com movimentação ativa, objeto da 

presente invenção, compreende uma base de formato orgânico 

(1),possuindo em cada base, um trilho determinando um 

caminho para breve movimentação que acompanha a curvatura 

do perfil da base (2), acima deste, de um eixo vertical que 

permite movimentação circular (3), acoplando uma plataforma 

para cada eixo (4), dispostos de forma adjacente entre si. 

[020] As extremidades do eixo (3) são encaixadas, 

mediante posicionamento manual em um recorte inclinado 

acompanhando a curvatura do eixo, e acopladas ao 

dispositivo de polia disposto nos trilhos das bases (2). 

[021] Um conjunto de polias fixadas em um suporte (8) 

percorrem o caminho do trilho (2), permitindo o movimento 

linear que acompanha o perfil de curvatura da base de 

formato orgânico (1). 

[022] Na interface do módulo mecânico, o usuário define 

a própria a velocidade de movimentação das plataformas (4) 

mediante o conforto para realização de movimento, de forma 

a simular o movimento de caminhada, sincronizando a 

movimentação das plataformas (4) para a alternância ou 

concomitância de elevação e flexão plantar, inversão e 

eversão plantar. 

[023] A sola texturizada (6)  terá contato com os pés 

dos usuários, por meio de sua fixação às plataformas (4). 
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Reivindicações 

1. APOIO DE PÉS MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO ATIVA, 

caracterizado pelo fato de compreender duas bases de 

formato orgânico (1), e permitir a possibilidade de 

caminhar na postura sentada, por meio de um apoio de pés 

com um par de plataformas móveis (4) dispostas adjacentes e 

fixadas inferiormente em um eixo (3) que permite a 

movimentação circular disposto na face inferior de cada 

plataforma (4), estando as extremidades do eixo (3) 

rosqueada com a plataforma (4), cada eixo está conectado à 

um conjunto de polias (8) que percorrem o trajeto no trilho 

(2) segundo o perfil de formato orgânico das bases de 

contato com o chão. 

2. APOIO DE PÉS MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO ATIVA, de 

acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de 

compreender solas texturizadas (6) e personalizáveis. 
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Figuras 
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FIG. 5D 
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Resumo 

APOIO DE PÉS MECÂNICO COM MOVIMENTAÇÃO ATIVA 

A presente invenção, pertencente ao campo da 

engenharia, descreve um artefato que consiste em um apoio 

de pés mecânico com movimentação ativa. Mais 

especificamente, compreende um dispositivo para apoio de 

pés a fim de se realizar movimentos de modo voluntário, 

sendo útil para indivíduos que permanecem em postura 

sentada por longo período de tempo, especificamente para 

indivíduos que exercem trabalho ou serviço sentados a fim 

de minimizar riscos e colaborar com o retorno venoso. 
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