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Resumo—Este artigo tem como objetivo apresentar uma forma
alternativa de se identicar lesões em pernas e patas caninas
através da medida da força exercida pelos seus membros durante
a sua caminhada. Essas medidas são realizadas por meio de
uma matriz de células de cargas que identificam se alguma pata
exerce menor força do que as outras. Deste modo, diversos tipos
de lesões nos membros de locomoção podem ser diagnosticadas
com bom grau de exatidão. Os resultados das medidas podem
ser visualizadas por meio de um gráfico obtido através de um
Webserver. Além disso, o webserver também apresenta uma
análise preliminar informando uma possível existência de uma
lesão, agilizando e qualificando assim o diagnóstico conclusivo de
ferimentos e/ou contusões.

Index Terms—Célula de Carga; Lesões; Diagnóstico.

I. INTRODUÇÃO

A locomoção de cães, assim como nos demais mamíferos,
depende das estruturas óssea e muscular. Portanto, problemas
observados na sua andadura revelam uma anormalidade nesses
orgãos. A polineurite, polimiosite, fissura, fratura ou trauma
ortopédico são exemplos comuns de lesão nos membros de
locomoção canina.

Apesar da confiabilidade do diagnóstico laboratorial, a de-
mora do resultado ainda é um obstáculo a ser superado. Com
isso, os médicos veterinários buscam o aprimoramento dos
métodos de diagnóstico convencionais através da utilização
de novos meios auxiliares e complementares. O dispositivo
apresentado por este trabalho busca oferecer suporte a estes
profissionais.

O diagnóstico dos problemas citatos, por se tratarem de
exames que exigem muita interpretação perceptiva, podem
não ser de fácil identificação. O presente trabalho pode ser
um recurso auxiliar para investigar a existência de lesões
medindo a distribuição de força exercida pelas pisadas do
animal durante sua andadura. Por intermédio do uso desta
solução, a identificação do problema pode ser realizada de
modo eficiente e não invasivo, preservando a integridade do
animal.

II. DIAGNÓSTICO DE LESÕES

Os problemas ortopédicos são muito comuns na vida dos
cães, como por exemplo: lesões na pele, ligamentos, tendões,
ossos, músculos ou até mesmo nas patas. Especificamente
nos membros de locomoção, podem ocorrer inflamações e
tendinites, sendo muito dolorosa para os animais [1].

O diagnóstico realizado por meio de uma avaliação visual
pode não ser efetivo pois nem sempre é um dano aparente [2].

O projeto consiste de uma plataforma sobre a qual foram
dispostos unidades de medida de peso, ou células de carga,
em uma distribuição matricial.

Quando o cão caminha sobre a plataforma de sensores,
espera-se que a força exercida por cada uma de suas patas
sejam proporcionais. Se, em uma pisada específica, for iden-
tificada que a força exercida sobre a plataforma é inferior a
10% da média de todas as forças, o animal é diagnosticado
com uma provável lesão.

III. ARQUITETURA DO PROJETO

Este projeto foi dividido em três camadas, conforme apre-
sentado pela Figura 1.

A primeira camada representa os elementos físicos do
sistema: células de carga, circuitos eletrônicos de condiciona-
mento de sinais, microcontrolador e módulo Wifi. Esta camada
é melhor detalhada na Subseção A, que descreve a matriz de
sensores.

Na camada de rede, as abstrações das tecnologias de comu-
nicação, serviços de gerenciamento dos dados dos sensores e
roteamento são tratadas. Os protocolos utilizados na camada
de rede, bem como as informações sobre o Webserver são
tratadas na Subseção B.

No nível mais alto encontra-se a camada de aplicação, a
qual é responsável por prover serviços para os clientes. A
aplicação desenvolvida neste trabalho processa as informações
para realizar o diagnóstico do animal.
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Figura 1. Módulo Concentrador de Dados.

A. Matriz de Sensores

Conforme já mencionado, o projeto constitui-se de uma
plataforma de força provida com células de carga capazes de
captar a pressão exercida pela pisada do animal.

O transdutor de peso empregado foi um extensômetro
(Strain Gauge), que mede a deformação do sensor diante da
aplicação de um carregamento no instante em que o animal
pisa sobre a plataforma. A instrumentação é feita utilizando o
conceito de ponte de Wheatstone, onde a força exercida sobre
o sensor é convertida em uma diferença de tensão na saída da
ponte [3].

As duas primeiras etapas de condicionamento do sinal,
isolação e amplificação, são implementadas por um circuito
amplificador diferencial (INA125) com alta impedância de
entrada, baixo ruído e alta razão de rejeição de modo comum
(CMRR) [4]. A Figura 2 apresenta o circuito condicionador.

Figura 2. Circuito Condicionador de Sinais.

Posteriormente os sinais dos sensores são multiplexados e
amostrados por um conversor analógico digital em um módulo
microcontrolado com o chip ESP8266-ESP12 (NodeMCU),
que possui suporte a rede Wifi IEEE802.11 b/g/n [5].

A calibração e a estimativa da curva de tensão versus
peso da célula de carga foi feita a partir de medidas com o
peso padrão de 1kg, 5kg e 10kg. A equação de aproximação
linear foi determinada por intermédio do método dos mínimos
quadrados. Assim, encontrou-se o seguinte polinômio interpo-
lador:

y = 0.012 ∗ x2 + 10.46 ∗ x+ 0.102. (1)

Cada conjunto de 8 sensores fornece a medida de peso
para um módulo ESP8266-ESP12 que concentra a aquisição
de todas as medidas através de um multiplexador analógico.
Esses dados são processados e transferidos para a camada

de aplicação através de um servidor Web implementado no
mesmo processador (ESP8266-ESP12).

A Figura 3 apresenta a arquitetura do projeto.

Figura 3. Módulo Concentrador de Dados.

A aquisição dos dados é feita a uma taxa de amostragem
de 100 amostras/s.

B. WebServer

O sistema proposto neste trabalho utiliza um servidor web,
ou WebServer, que armazena os arquivos de uma página
(arquivos HTML e JavaScript), de modo que os usuários
possam acessá-los através de uma rede Wifi. O Módulo
Wifi (ESP8266-ESP12) matêm-se conectado à uma rede LAN
(Local Area Network) e a página HTML pode ser acessada
através de um endereço de IP, como por exemplo 192.168.0.14
[5].

Em um nível mais básico, o navegador (WebBrowser) fará
uma requisição utilizando o protocolo HTTP sempre que ne-
cessitar de um um arquivo hospedado no servidor web. Quando
a requisição alcançar o WebServer no módulo ESP8266-
ESP12, o servidor HTTP (software) enviará o documento
requerido, também via HTTP.

A Figura 4 ilustra a arquitetura funcional do servidor Web.

Figura 4. WebServer.

Os dados relativos às forças exercidas pelas pisadas do
cão são disponibilizados nesta página através de um gráfico
desenvolvido em JavaScript. Essas informações em tempo real
visam ajudar a maximizar o tempo de atividade e acelerar a
resposta do diagnóstico.

A Figura 5 apresenta um exemplo de gráfico obtido como
resposta à solicitação de um cliente HTTP.
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Figura 5. Gráfigo de Medidas.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresenta um meio alternativo de diagnosticar
de forma não intrusiva lesões em patas caninas. Como muitas
lesões são identificadas de forma visual, a confiabilidade pode
não ser a que se espera. Deste modo, o dispositivo, por hora
apresentado, é uma ferramenta que aumenta a qualidade e
agilidade deste trabalho. Como possíveis trabalhos futuros,
pode-se utilizar uma esteira ao invés de uma plataforma fixa
com matriz de sensores. Isto poderia aumentar a exatidão das
medidas dado que um número maior de amostras de força
seriam obtidas.
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