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SmartKernel - Plataforma de controle e gerenciamento de dados da prótese SmartLeg
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Resumo: 
Os técnicos em reabilitação que trabalham com próteses de membro inferior, em geral, não possuem
formação que contemple os conhecimentos em programação. A prótese transfemoral ativa SmartLeg,
desenvolvida no Câmpus Charqueadas, foi programada em uma linguagem que deriva da linguagem C++.
Para que seus padrões de funcionamento sejam alterados, é preciso que esta linguagem seja compreendida
pelo indivíduo, sendo este um método contra-intuitivo para com estes técnicos. Este projeto caracteriza-se
pelo desenvolvimento de uma plataforma integrada em software da prótese transfemoral ativa SmartLeg,
responsável pela comunicação do software embarcado no dispositivo protético, com um sistema de
gerenciamento de dados voltado aos técnicos em reabilitação, para que assim estes técnicos possam
monitorar e configurar seus padrões de funcionamento intuitivamente, a fim de adaptar a prótese para cada
usuário.Esta plataforma também engloba um sistema no qual permite que o usuário da prótese possa
conectar o dispositivo com a internet e enviar seus dados ao software SmartKernel do técnico, a fim de
que esses dados sejam monitorados remotamente, dispensando visitas periódicas de verificação de
funcionamento. Esta plataforma será testada com técnicos de reabilitação de instituições parceiras, os
quais avaliarão e participarão no processo de concepção deste ecossistema. Espera-se que esta plataforma
possa tornar a coleta de dados e configuração da prótese SmartLeg precisa, facilitada e intuitiva, e que esta
possa introduzir uma nova ferramenta na área de tecnologia de próteses, que é a Internet das Coisas,
reduzindo consideravelmente o custo de manutenção do dispositivo por reduzir as consultas locais em
instituições de reabilitação. Palavras-chave: Engenharia de software; Internet das Coisas; Tecnologia
Assistiva; Tecnologia de Próteses.
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