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RESUMO 

O artigo propõe o desenvolvimento de um dispositivo para medição da 

amplitude de movimento do encurtamento do braço no movimento da 

articulação glenoumeral e o estudo dos resultados da associação do dispositivo 

a um exoesqueleto passivo já existente, posicionado sobre o ombro devendo 

efetuar por elementos eletrônicos específicos, a leitura do movimento de 

encurtamento. 

 

       Palavras-chave: Membro superior, Exoesqueleto, Sistema de 

medição. 

 
 

ABSTRACT 
 

The article proposes the development of a device for measuring the range of 

motion of the arm shortening the movement of the glenohumeral joint and the 

study of the device association results to an existing passive exoskeleton, 

positioned on the shoulder should make for specific electronic elements, 

reading the telescoping movement. 
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1. INTRODUÇÃO 

           Nos últimos anos, a área da medicina voltada a reabilitação motora se 

aproveitou dos avanços da tecnologia, gerando um aumento de pesquisas e 

desenvolvimento de projetos para aplicar terapia robótica na reabilitação de 

movimentos.  

          Doenças e males na região do membro superior podem ser resultantes 

de diversas atividades associadas a questões ergonômicas e laborais, além 

daqueles movimentos do dia a dia. A preocupação crescente com estas 

questões de saúde motora, principalmente do membro superior se deve ao 

envelhecimento, ou melhor, a longevidade da sociedade. Conforme o último 

censo brasileiro apresentou um crescimento expressivo da população com 65 

anos ou mais, passando de 4,8% em 1991 para 5,9% em 2000 e 7,4% em 

2010. Ou seja, o número de idosos no Brasil hoje atinge cerca de 14 milhões 

(Adaptado de GONÇALVES; SIQUEIRA, 2014).  

          Segundo O IBGE há aproximadamente 13,36 milhões de deficientes 

físicos no Brasil em 2010 (7% da população brasileira), o número de pessoas 

com alguma deficiência motora subiu 2% no Brasil entre 2000 e 2010, segundo 

a mesma pesquisa. A reabilitação de membros superiores tem aumentado a 

cada ano, sendo o ombro a articulação com mais injúria. Lesões na região do 

ombro foram responsáveis por 21,91% dos casos totais de lesões na 

sociedade brasileira em 2013, segundo o relatório no site do Ministério da 

Saúde. 

A aplicação de robôs na reabilitação e avaliação de tratamentos se 

tornou mais corriqueira e vem sendo tema de diversas pesquisas na área da 

saúde e tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Para uma melhor interpretação dos movimentos da posição anatômica e 

da nomenclatura dos segmentos corporais, foi padronizado uma postura 

padrão do corpo humano. Esta postura é denominada posição anatômica 

(KENDALL et al.,1995), conforme a Figura 1. Nessa posição de referência o 

corpo humano fica em uma postura ereta, face para frente, braços ao lado do 

corpo, palmas das mãos voltadas para a frente, com os dedos e polegares em 

extensão, os pés ficam unidos e voltados para frente. Essa posição é 

denominada, também, de posição zero do corpo humano. 

O corpo humano é dividido em planos anatômicos e eles são utilizados 

como referências dos movimentos e direções dos segmentos.  

Os três planos são o coronal que separa virtualmente o corpo em duas 

metades anterior e posterior, o plano sagital que divide o corpo hipoteticamente 

em duas metades, lateral esquerda e direita, e por fim o transversal que divide 

o corpo em duas metades, superior e inferior. 

As uniões perpendiculares ortogonais dos planos formam linhas reais ou 

imaginárias, que são denominados eixos. Nesses locais, ocorrem os giros dos 

movimentos. A nomenclatura dos eixos são associadas às origens dos 

respectivos planos. 

 

            Figura 1 - Posição anatômica 

 

 
               Fonte: Adaptado de Oatis (2004). 

 



A articulação glenoumeral, figura 2 está localizada no conjunto que 

formo o ombro, sendo a articulação que possui os movimentos mais livres do 

corpo humano, permitindo flexão, extensão, hiperextensão, abdução, adução, 

abdução e adução horizontais e rotação mediai e lateral do úmero (HALL, 

1993). É uma articulação sinovial, que oferece a maior amplitude e potencial de 

movimento entre todas as articulações do corpo.  

A cabeça quase hemisférica do úmero tem uma área três a quatro vezes 

maiores que a rasa cavidade glenoíde da escápula, com a qual ela se articula. 

A cavidade glenoíde mostra também maior raio de curvatura que a superfície 

do úmero, permitindo a este osso mover-se linearmente em relação à 

superfície da cavidade glenoíde, além de sua ampla capacidade de rotação. 

(HALL, 1993).  

 

Figura 2 – Articulação Glenoumeral 
 

 
Fonte: http://maurogracitelli.com/. Acesso em 25 maio de 2016 

 
 
            Para o desenvolvimento do dispositivo proposto é necessário aprender 

sobre modelos biomecânicos que são uma representação de forma simplificada 

de um sistema dinâmico fornecendo um entendimento da cinemática de todo o 

sistema analisado. No desenvolvimento de um modelo utilizam-se premissas 

acerca de como os elementos são conectados, e sua interação no conjunto das 

estruturas funcionais. A simplificação do sistema através de um modelo 

reduzido facilita o entendimento de todo o sistema. (THEODÓRIO, 2013). Com 

http://maurogracitelli.com/


os modelos biomecânicos é possível predizer condições de posicionamento no 

espaço de todo o sistema, tendo apenas o conhecimento de alguns segmentos, 

sem a necessidade de experimentação de vários posicionamentos em diversas 

coordenadas. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Segundo Klopcar et al. (2007) os modelos tridimensionais 

musculoesqueléticos da cintura escapular e do cotovelo desenvolvidos por Van 

der Helm (1997) para simulações dinâmicas são muito precisos. Com estes 

modelos podem ser calculados forças e momentos de uma posição definida do 

braço. O entendimento do posicionamento tridimensional, isto é, a volume de 

trabalho que o punho alcançaria com todos os possíveis graus de liberdade do 

membro superior e cotovelo do punho. 

A pesquisa de Klopcar teve como meta o desenvolvimento de um 

modelo matemático para membro superior como mostrado na figura 3, que 

pudesse obter entendimento do espaço de trabalho acessível do braço, isto é, 

desenvolver uma ferramenta assistiva para avaliar a evolução das patologias 

do membro superior, entretanto este modelo matemático não contempla os 

movimentos de “encolhimento”, sendo estes o ponto focal do presente artigo. 

 
Figura 3 - Representação cinemática das articulações da cintura escapular e cotovelo 

 
Fonte: KLOPCAR et al., (2007) 

 

Assim, o objetivo proposto é o desenvolver de um sistema mecânico e 

eletrônico capaz de realizar a medição do deslocamento do úmero na 

articulação glenoumeral correspondentes aos movimentos artrocinemáticos, 



para complementar um exoesqueleto passivo de membro superior com seis 

graus de liberdade já existente, viabilizando a medição de uma nova dimensão 

de movimento no sistema, fazendo o mesmo operar com maior complexidade e 

retornando mais informações.  

         Para isso, foram levantadas diversas possibilidades de sistemas, até 

que foi definido a utilização de um encoder rotativo associado a um sistema 

mecânico para conversão de seu movimento original em linear e com isso 

extrair os dados do mesmo e converter em uma interface simples com uso de 

software para rápido entendimento para o profissional da saúde. Para tal, foi 

construído o dispositivo para a validação das medições do encoder, conforme 

se apresenta na figura 4. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4 – Dispositivo de validação. 

 

   Após vários testes no dispositivo de validação conclui-se que o mesmo 

é capaz de mensurar o deslocamento linear com uma boa qualidade de 

resultados, chegando à ler a resolução em centésimos. No processo de 

aquisição das medidas do movimento linear utilizando o encoder, as 

verificações dos valores adquiridos são feitas utilizando a escala graduada para 

validação do equipamento. 

Desta forma prosseguiu-se, criando o sistema visto na figura 5, que 

converte o movimento linear de deslocamento em rotativo, através da inserção 

de um encoder no eixo rotativo, já no eixo linear um sistema de sincronização 

de movimento com uso de uma engrenagem e cremalheira foi a melhor 

solução. A sistemática de operação deste dispositivo consiste em converter o 

movimento linear sincronizado em rotativo, onde acoplado a este eixo o 

encoder coleta, o movimento convertendo em sinal analógico, que 



posteriormente será traduzido em sinal digital e apresentado sob forma 

numérica (dimensão linear) na interface do software.  

 
Figura 5 - Conjunto proposto 

 
 

Com o uso do software de desenvolvimento de ambientes Visual 

Studio, foi possível criar a interface do aplicativo conforme figura 6, para 

qualquer versão do Windows que fosse de fácil utilização e ao mesmo tempo 

simples ao demonstrar os resultados do deslocamento linear em tempo real. 

 
 

 
 

Figura 6 – Interface do software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Figura 1 - Antes e depois da otimização proposta 

 

Como o objetivo dessa pesquisa é inserir um sistema que capte uma 

nova medida no exoesqueleto passivo já existente, para determinar o curso 

livre de movimento da haste durante o processo de encolhimento do úmero na 

cavidade glenoidal, foi realizada uma medição antropométrica em diversos 

voluntários.  Partindo dos dados que foram obtidos foi percebido em nossa 

amostra, que independente do comprimento do braço ou da altura da pessoa, a 

variação do “encolhimento” se manterá sempre na mesma faixa de variação em 

torno de 3 cm. Com esta constatação foi definido que o curso livre de 

movimento da haste teria que ter pelo menos este valor. 

Deste modo, ao realizarmos o projeto de desenvolvimento da nova haste 

telescópica foi levada em consideração todas as informações obtidas na 

medição antropométrica, tornando o dispositivo ajustável ao corpo humano. 

No teste de validação da leitura e medição do movimento linear que a 

haste telescópica é capaz de realizar foi obtido a validação do dispositivo que 

simula as condições reais que a haste seria submetida, juntamente com a 

interface do software de coleta de sinal. 

Realizando os procedimentos de preparação e inicialização do sistema, 

foram realizadas várias tomadas de deslocamento do carro simulando a 

Haste 

otimizada 

Haste  

original  



abdução e a adução, figuras 8 e 9, isto é, várias tomadas em sentidos 

diferentes e verificou-se o resultado deste deslocamento na interface do 

computador em comparativo com escala física do sistema mecânico, estes 

registros geraram dados para a tabela 1 e 2 e se mostraram aceitáveis 

tecnicamente. 

 

 
                                                                                          
        Figura 8 – simulação de abdução.                             Figura 9 – simulação de adução 
 
                                                                                                            

 
Tabela 1 – Comparação das medições  

 
Deslocamento  carro móvel Régua Software 

0 – 0,5 cm 0,5 cm 0,49 cm 

0 – 1 cm 1,0 cm 1,0 cm 

0 – 2 cm 2,0 cm 2,0 cm 

0 – 5 cm 5,0 cm 5,01 cm 

0 – 10 cm 10,0 cm 10,01 cm 

0 – 15 cm 15,0 cm 15,01 cm 

 

Tabela 2 – Comparação da medição 
  

Deslocamento carro móvel Régua Software 

0,5 - 0 cm 0,5 cm 0,52 cm 

1 - 0 cm 1,0 cm 1,03 cm 

2 - 0 cm 2,0 cm 2,01 cm 

5 – 0 cm 5,0 cm 5,03 cm 

10 - 0 cm 10,0 cm 10,02 cm 

15 - 0 cm 15,0 cm 15,01 cm 

         

Todas as medições durante os testes seguiram o protocolo técnico de 

inicialização, que é colocar o carro na posição zero e aplicar o reset no 

sistema, figura 10.  



 

 

Figura 10 - Posição inicial do carro móvel 

 

Ao final dos resultados, verificou-se que os valores obtidos comparados 

ao aplicativo e a escala graduada ficaram próximos, e com o emprego do 

cálculo estatístico sobre os resultados das medidas obtidas tabela 3, resultou 

em valores de coeficiente de variação inferiores a 2%.  

 

Tabela 3 – Deslocamento do carro móvel 

 

Régua Teste 1 Teste 2 Teste 3 Teste 4 Teste 5 Desvio Padrão Média 

0 cm - 2 cm   2,02 2,01 2 1,99 1,98 1,58% 2,00 

2 cm - 0 cm 0,01 0,01 0,01 0 0 0,55% 0,006 

 

Desta forma, o dispositivo de validação desenvolvido atendeu as 

necessidades de coleta de dados e conversão de movimento linear em rotativo, 

assim permitindo uma futura implementação, com uma configuração para 

tornar o exoesqueleto de vestir capaz de realizar uma nova sistemática de 

medição através da haste telescópica proposta. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Como propomos nesta pesquisa a melhoria desta haste telescópica de 

junção, ao acoplar um encoder rotativo para leitura do deslocamento linear por 

meio do uso do sistema tipo cremalheira, mensurando a amplitude do 

movimento da articulação glenoumeral do membro superior. Foram medidos os 

movimentos de abdução e adução horizontal do úmero. A sistemática foi 

totalmente validada por meio de um dispositivo mecânico desenvolvido 

exclusivamente para simular o movimento do membro superior.  

Os sinais adquiridos são tratados com uma ferramenta computacional e 

os dados são apresentados em tempo real, com valores em centímetros 

mostrados na interface gráfica. 

Os resultados dos testes dos movimentos efetuados no dispositivo de 

validação demonstram que a leitura foi realizada de forma adequada, conforme 

os testes de calibração realizados, possibilitando obter-se uma leitura confiável 

para o movimento.  

Segundo Hair (2009) a confiabilidade de uma medida é relacionada com 

o coeficiente de variação do desvio padrão. Conforme essa literatura, se uma 

medida tem um coeficiente de variação do desvio padrão inferior a 15%, 

demonstra que o dispositivo realiza medidas precisas, uma vez que o 

instrumento utilizado de comparação foi uma escala graduada.  

O coeficiente do desvio padrão ficou abaixo de 2%, para todas as 

medidas realizadas, fato que valida os dados coletados. Consequentemente 

isto demonstra que o sistema de conversão de movimento linear através da 

cremalheira acoplada no encoder rotativo, é confiável e pode ser utilizado na 

haste telescópica de junção proposta. 
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