
Interessados em obter o software podem
entrar em contato com Carlos Noriega
pelo e-mail clnoriega.usp@gmail.com.

De graça

Software ajuda a fazer
avaliação postural

Pesquisador da USP cria programa
que torna mais preciso o diagnóstico
de problemas de postura a partir 
da análise de fotos dos pacientes

» REBECA RAMOS

Durante muito tempo, os
profissionais de saúde,
como fisioterapeutas e
ortopedistas, só conta-

vam com a própria experiência
para diagnosticar problemas pos-
turais em pacientes. Com o tem-
po, a tecnologia passou a ajudar
nessas avaliações, tornando-as
mais precisas. Agora, a medicina
acaba de ganhar mais um aliado:
o ApLoB (sigla para Avaliação
Postural do Laboratório de Biofí-
sica), software aberto e gratuito
criado por um pesquisador da
Universidade de São Paulo (USP).

O uso do programa é muito
simples. A partir de uma foto tira-
da do paciente, o software calibra
a imagem, alinhando-a vertical-
mente para que uma possível in-
clinação da câmera afete o resul-
tado. Depois, ele faz uma série de
medições das diferentes partes
anatômicas do corpo, apontando
aparentes problemas de postura,
como uma perna mais comprida
que outra ou um ombro mais bai-
xo. O diagnóstico continua sendo
feito pelo profissional, mas o pro-
grama chama a atenção para de-
talhes que podem ajudar que o
trabalho seja feito com mais pre-
cisão (veja ao lado).

O criador da nova ferramenta,
Carlos López Noriega, explica que
o ApLoB foi desenvolvido a partir
de um programa semelhante cria-
do também na USP, o Software de
Avaliação Postural (Sapo), que
obteve ótima aceitação, mas ti-
nha o uso um pouco restringido
por utilizar a linguagem Java,
pouco usada pela comunidade
científica, segundo Noriega. As-
sim, o ApLob foi criado numa lin-
guagem chamada Python.

O pesquisador também se
preocupou em trabalhar com
um código aberto, para que seu
invento seja modificado e me-
lhorado por outros especialistas.
“Busquei tornar pública a mode-
lagem de um programa de ava-
liação postural e, desse modo,
abrir caminhos para a melhora
contínua de suas funcionalida-
des”, conta Noriega, que preci-
sou utilizar conhecimentos de
diferentes áreas, como da infor-
mática e da fisiologia, para de-
senvolver a ferramenta. 

De acordo com Elizabeth Al-
ves Ferreira, professora de fisio-
terapia da USP e participante da
equipe que desenvolveu o Sapo,
a avaliação postural é utilizada
para estudar o alinhamento dos
seguimentos corporais, tais co-
mo a distribuição de carga e o

Busquei tornar
pública a modelagem
de um programa de
avaliação postural e,
desse modo, abrir
caminhos para 
a melhora 
contínua de suas
funcionalidades.”

Carlos López Noriega, 
criador do software

equilíbrio. “Sem um programa,
nossa informação era qualitati-
va, ou seja, a olho nu. Já com o
software, temos uma informação
quantitativa, pois temos cálculos
mais precisos”, afirma. Ela conta
ainda que as informações po-
dem ser comparadas no decorrer
das consultas. 

Para Maria Vitória Fortunato,
coordenadora de fisioterapia do
Hospital Prontonorte e especia-
lista em reeducação postural glo-
bal (RPG), quanto mais ferramen-
tas o profissional tiver, melhor pa-
ra o diagnóstico e, consequente-
mente, para a saúde do paciente.
Ela explica que as investigações
acerca dos problemas na postura
começam a ser investigadas a
partir de queixas dos pacientes.
Em seguida, uma série de testes é
realizado para só então começar
o tratamento. “Se o software faz
todas as medições e os cálculos,
com certeza esse diagnóstico é
mais preciso. E isso é bom para
todos”, acredita.
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>>  Alguns hackers estão sequestrando contas no
Twitter para depois vender os nomes de usuários
"capturados". De acordo com o site Digital Trends,
os "sequestradores" do Twitter buscam por nomes
comuns, que sejam bastante procurados por
usuários que se cadastram no microblog, e depois
cobram valores abaixo dos US$ 100 para que
interessados possam usá-los.

>>         Pesquisa sobre o uso da internet no Brasil por
crianças e adolescentes mostrou que  14% dos
usuários entre 9 e 16 anos já leu ou teve contato, no
último ano, com mensagens de ódio contra pessoas
ou grupos de pessoas.

>>       Uma pesquisa da agência Ideal e da consultoria
britânica The Leadership Group apontou um
ranking com as 20 empresas mais influentes no
Brasil. O Google lidera a lista, seguido pela
Apple, Microsoft e Facebook.  O estudo, feito pela
primeira vez no Brasil, leva em conta a opinião
de governo, empresas, mídia, ONGs e
acadêmicos.

iPad vira uma guitarra

Clique  aqui
por Alexandre Fontoura » alexandre@afontoura.com.br

A empresa ita-
liana Hi-Fun de-
senvolveu um
par de luvas que
permite realizar
ligações do smar-
tphone por meio
de bluetooth. A
luva Hi-Call usa
o gesto que as
pessoas fazem
para imitar um
telefone para efe-
tuar as chama-
das. O gadget possui um fone no dedo polegar, no qual as
pessoas escutam, e um microfone no anular. Segundo o si-
te Engadget, ao usar as luvas, as ligações não ficam nítidas,
tanto para quem fala, quanto para quem escuta. Com re-
vestimento em preto, as luvas são adequadas para climas
frios. Por isso, será lançada somente em outubro na Europa
por 45 euros. As dicas são do blog Gadget Info. Saiba mais
em  tinyurl.com/9jqyleb.

Já imaginou transformar o iPad numa guitarra de verdade? A All Star Guitar, da
Ion Audio, é um dock com a forma de uma guitarra de verdade em escala real, com
espaço acolchoado para
acondicionar o iPad. De-
pois é só baixar e abrir o
aplicativo All Star Guitar
para tocar as cordas vir-
tuais. O aplicativo vem
com vários efeitos pré-
programados e é compa-
tível com GarageBand e
Wallander Instruments
WI Guitar entre outros. A
guitarra vem também
com um adaptador para
iPhone 4 e iPod Touch,
além de caixa de som in-
tegrada, saída para fones
de ouvido e controle de
volume. Custa 100 euros
na Firebox.com.

Luvas permitem fazer ligações
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  8 out. 2012, Seudinheiro, p. B-9.




