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1. RESUMO 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é um dos maiores problemas do sistema 

de saúde no Brasil e no mundo, não somente pelos custos elevados para a saúde, 

mas pelo tratamento que não assegura uma recuperação funcional completa. Nos 

últimos anos, há uma crescente utilização de abordagens experimentais que tenta 

maximizar a recuperação de funções motoras básicas em pacientes com AVE 

especialmente aqueles baseados em dispositivos robóticos. Dispositivos robóticos, 

como os exoesqueletos ativos, podem ser projetados para fornecer estímulos aos 

pacientes para mover seus membros e dar ao pesquisador o controle de todos os 

parâmetros do sistema robótico durante a sessão de reabilitação. A literatura mostra 

que a reabilitação com a terapia robótica-assistida tem sido empregada com grande 

potencial para promover a recuperação motora em pacientes com AVE. No entanto, 

estudos adicionais sobre o sistema robótico para a reabilitação do membro superior 

são necessários para estabelecer um protocolo ideal para a intervenção e tratamento, 

com a utilização de sistemas robóticos que permitam a movimentação tridimensional. 

O objetivo deste projeto foi desenvolver um exoesqueleto ativo com três graus de 

liberdade, para a movimentação do membro superior. Assim reavaliamos um projeto 

mecânico pré-existente de um exoesqueleto ativo, e sua confecção mecânica. 

Utilizamos um sistema de medição angular do movimento do cotovelo. Foi 

desenvolvido também um hardware e software específico para a movimentação do 

exoesqueleto. Para o controle da movimentação foi elaborado um sistema de malha 

fechada utilizando o método do controle proporcional (P), que permitiu a 

movimentação espelhada do cotovelo de maneira quase instantânea, com uma 

pequena diferença de no máximo 3°. O presente projeto, portanto, visa propor e 

validar novos paradigmas de reabilitação utilizando terapia robótica na recuperação 

da capacidade funcional de membros superiores de pacientes pós-AVE. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é um dos maiores problemas do sistema 

de saúde no Brasil e no mundo, não somente pelos custos elevados para a saúde, 

mas pelo tratamento que não assegura uma recuperação funcional completa. Cerca 

de 25% dos pacientes não sobrevivem, e quase a metade dos sobreviventes ficarão 

com uma limitação funcional do membro superior e/ou inferior (NICHOLS-LARSEN, 

D.S., et al., 2005). A recuperação do comportamento motor após um AVE pode variar 

de acordo com a combinação da localização e do tamanho da lesão (CHEN, C.-L., et 

al., 2000). O prejuízo mais comum após um AVE é a fraqueza dos membros 

contralateral ao lado da lesão. 

A reabilitação de pacientes após o AVE visa três aspectos principais: 

deficiência, incapacidade e desvantagem, tendo como objetivo final a melhora na 

qualidade de vida e a inclusão do indivíduo novamente na sociedade. 

Diversas abordagens técnicas de reabilitação têm sido utilizadas ao longo do 

tempo para recuperar a função motora após um episódio de AVE. É crescente o 

número de abordagens experimentais que tentam sistematizar e compreender como 

potencializar a neuroplasticidade através de técnicas de reabilitação. Dentre as 

técnicas empregadas encontram-se os dispositivos robóticos que visam auxiliar 

pacientes que apresentam perdas sensitivo-motoras (KREBS, H.I.; HOGAN, N., 

2006), (VOLPE, B.T., et al., 1998). Sabe-se que a movimentação dos membros 

acometidos é imprescindível para o processo de reabilitação. Os sistemas robóticos 

proporcionam essa movimentação com maior controle e possibilidade de 

acompanhamento do processo (VOLPE, B.T., et al., 1998). 

Com o advento dos robôs que proporcionam a repetição dos movimentos de 

maneira precisa foi possível melhorar a eficiência das terapias de reabilitação 

(DOLLAR, A.M., 2008). Foi mostrado que a conscientização das limitações de seus 

movimentos contribui de maneira efetiva para a reabilitação de pacientes com 

deficiências motoras (TIMMERMANS, A.A.A., 2009).  Em (KREBS, H.I.; HOGAN, N., 

2006) apresentou-se a possibilidade de reabilitação pelo estímulo visual e a utilização 

de um sistema robótico MIT-MANUS (Interactive Motion Technologies, Inc, 

Cambridge, MA, USA).  Atualmente a versão comercial desse robô é o InMotion2, com 



dois graus de liberdade para a cintura escapular e cotovelo, com movimentação do 

sistema robótico somente no plano horizontal. 

Com isso, são necessários estudos que visem sistematizar os protocolos de 

acordo com as perdas funcionais para identificar uma abordagem ideal de intervenção 

e tratamento (VOLPE, B.T., et al., 1998), portanto sistemas exoesqueletos de 

movimentação tridimensional poderão ajudar neste processo de reabilitação, e no 

modelo que explique o processo, que maximize a neuroplasticidade. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um exoesqueleto ativo com três graus de liberdade, para a 

movimentação do membro superior no plano tridimensional, e primeiramente realizar 

um sistema de controle para produzir a bilateralidade do cotovelo. 

3.2 Objetivo especifico 

 Desenvolvimento do projeto do exoesqueleto  

 Construção do hardware e software para medição e movimentação do cotovelo. 

 Medição do movimento de um cotovelo. 

 Movimentação somente de um grau de liberdade do exoesqueleto, isto é, 

movimentação de um cotovelo, espelhando o movimento feito com o outro 

cotovelo. 

4.0 METODOLOGIA 

4.1 Projeto Mecânico 

O desenvolvimento do exoesqueleto ativo de membro superior levou como 

base algumas características importantes, como por exemplo, o peso da estrutura, as 

dimensões das peças e a potência do motor. Para realizar o desenvolvimento das 

peças do exoesqueleto, foi utilizado como base o estudo da antropometria de Winter 

(2009), para que o exoesqueleto possa ser utilizado em pessoas de 1,50 m a 2,00 m. 

O exoesqueleto também foi pensado e projetado para ser utilizado em uma 

cadeira, para que o paciente fique confortável na hora de realizar os movimentos. Com 

isso, foi necessário desenvolver um suporte para que pudesse sustentar o 



exoesqueleto na cadeira, e as dimensões desse suporte também foi feito com base 

nos estudos antropométricos. 

Com esses dados em mãos, foi realizado o desenvolvimento das peças no 

software de modelagem 3D Autodesk Inventor. A Figura 01 mostra o exoesqueleto 

ativo no software de modelagem 3D acoplado na cadeira. 

Figura 1 - Exoesqueleto ativo acoplado na cadeira 

 

Para determinar os materiais que seriam utilizados na confecção das peças, 

levou em consideração alguns fatores, como por exemplo, material leve (baixa 

densidade), resistência para suportar a carga exigida e que seja de fácil aquisição no 

mercado. 

Com base nisso definiu-se que algumas peças seriam feitas com o polímero 

Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) e outras peças seriam feitas com o alumínio  

Para realizar a confecção das peças, foi utilizado dois métodos: Usinagem e 

Prototipagem. A confecção das peças em alumínio 7075 foram feitas utilizando o 

software EdgeCAM. Essa ferramenta de Computer Aided Manufacturing (CAM) 

consiste em gerar comandos numéricos (NC) que são interpretados por maquinas 

Computer Numeric Control (CNC). Os restantes das peças foram feitos em uma 

impressora 3D, a partir das peças projetadas no software Autodesk Inventor. 

Para que o nosso sistema de controle do exoesqueleto referente ao cotovelo 

funcionasse conforme o esperado, foi necessário utilizar alguns métodos. Para captar 

a leitura dos movimentos do cotovelo, foi utilizado um Encoder de quadratura de 512 

pulsos por volta da fabricante Hewlett-Packard (HP). 



O encoder é um sensor eletrônico que converte um movimento linear ou 

angular em uma serie de pulsos digitais elétricos, e enviar esses sinais para um 

controlador, para que o mesmo possa tratar esses sinais e transformá-los em posição, 

velocidade ou aceleração (EMANUEL, 2015).   

O encoder consiste de um eixo de giro, um LED emissor, um disco opaco que 

disco contém várias aberturas transparentes e fotorreceptores. O receptor detecta a 

luz enviada pelo emissor e também a falta de luz, gerando assim os pulsos digitais 0 

e 1 ou nível baixo, e nível alto (MECATRÔNICA ATUAL, 2012). 

Para fazer a contagem desses pulsos e determinar a posição em que o 

exoesqueleto ativo deve estar, foi desenvolvido uma placa de controle com dois 

microcontroladores Programmable Interface Controller (PIC) PIC18F4431. A escolha 

desse modelo de microcontrolador se deve pelo fato de ser um modelo de fácil 

aquisição no mercado, possui softwares gratuitos para a realização da programação 

e alta velocidade de processamento. A utilização de dois PICs na placa controladora, 

se deve ao fato de cada PIC receber os pulsos digitais de cada encoder, ou seja, um 

PIC irá receber os pulsos digitais do exoesqueleto passivo e o outro PIC os pulsos do 

exoesqueleto passivo. Para que conseguíssemos determinar a posição quem o 

exoesqueleto passivo se encontra utilizamos o sistema de medição angular do 

cotovelo que foi desenvolvido por (EMANUEL, 2015). 

Esse dispositivo desenvolvido no software SolidWorks e em seguida foi 

prototipado em uma impressora de prototipagem 3D. O material utilizado para realizar 

a fabricação desse dispositivo foi o ABS. A escolha desse material para a 

prototipagem desse dispositivo se deve ao fato dele ser um material leve (com baixa 

densidade) e com uma resistência suficiente para cumprir as necessidades do projeto. 

Para que o exoesqueleto ativo pudesse realizar a bilateralidade, foi necessário a 

utilização de um motor DC, para que o exoesqueleto ativo possa espelhar o 

exoesqueleto passivo de forma quase instantânea.  

O motor utilizado para realizar a condição citada acima, foi o motor Bosch CHP 

F 006 B20 097, onde ele possui uma tensão nominal de 24 V e um torque nominal de 

7 Nm. Porém, para o exoesqueleto ativo conseguir realizar a bilateralidade, foi 

necessário acoplar um encoder no motor, para pode identificar a sua posição no 

espaço e assim comparar com o exoesqueleto passivo. O encoder utilizado para fazer 



o acoplamento no motor foi o mesmo utilizado no exoesqueleto passivo, ou seja, o 

encoder de quadratura de 512 pulsos por volta da fabricante Hewlett-Packard (HP). 

Para realizar o controle do cotovelo do exoesqueleto, foi utilizado a 

comunicação Serial Peripheral Interface (SPI). O SPI é um protocolo de transmissão 

serial síncrono, onde é utilizado para realizar a comunicação entre o PIC e periféricos 

externos, e também pode ser utilizado para realizar a comunicação entre dois 

microcontroladores, que pode ser tanto o PIC quanto o Arduino. 

Como o objetivo do nosso projeto é realizar a bilateralidade do cotovelo, foi 

necessário utilizar esse protocolo para que PIC do exoesqueleto passivo possa 

transmitir os dados do encoder do exoesqueleto passivo, para o PIC do exoesqueleto 

ativo, e assim, espelhar o movimento.   

Para que esse movimento seja preciso é necessário utilizar um algoritmo de 

controle Proporcional, Integral e Derivativo (PID). Esse tipo de algoritmo é muito 

utilizado na indústria por ser um sistema de controle robusto e pode ser usado em 

uma gama de processos da indústria.  

Para realizar o controle do motor DC, foi necessário a utilização de método de 

controle de potência. Para realizar esse controle foi utilizado a tecnologia de 

modulação por largura de pulso (PWM), onde nessa tecnologia é possível determinar 

a tensão media que será entregue na carga e consequentemente a rotação do motor.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para realizar o acionamento do motor do exoesqueleto ativo, foi necessário 

fazer a utilização de um driver de potência, pois os microcontroladores fornecem em 

sua saída uma tensão máxima de 5 V e uma corrente de 10 mA não sendo suficiente 

para ligar o motor que possui uma tensão nominal de 24 V e uma corrente nominal de 

3 A. 

Pensando nisso o driver de potência desenvolvido foi a “Ponte H”, pois é um 

circuito simples e fácil de ser controlado, além de permitir a realizar a reversão de 

motores DC de forma simples.   

O driver de potência desenvolvido suporta dois motores DC com uma tensão 

nominal máxima de 100 V e uma corrente nominal máxima de 21 A e os motores 

podem ser controlados de forma independente. Além disso, o driver de potência 



possui uma saída onde é possível realizar a medição da corrente que os motores 

estão consumindo tudo de forma independente. 

A placa de controle desenvolvida, foi utilizado o protocolo de comunicação SPI 

para fazer transmissão dos pulsos do encoder do exoesqueleto passivo para 

exoesqueleto ativo reproduzir. Também foi acoplado na placa um modulo Bluetooth 

para que se possa observar o ângulo que o cotovelo passivo e ativo está realizando, 

para que se possa verificar se os dois estão realizando o movimento com o mesmo 

ângulo. A Figura 02 apresenta o sistema completo do cotovelo do exoesqueleto. 

Figura 2 - Sistema de controle do cotovelo 

 

A Figura 2 apresenta na seta 1 a fonte de alimentação do sistema, a 2 indica o 

motor do exoesqueleto ativo já com o encoder, a 3 indica o drive de potência, a 4 

indica a placa de controle e a 5 indica o exoesqueleto passivo de cotovelo. 

6. Resultados  

Para validar o desenvolvimento da parte mecânica do exoesqueleto referente 

ao cotovelo, e a programação de controle proporcional realizada no software MikroC 

Pro, foi efetuado uma série de testes afim de verificar a funcionalidade do sistema. 

Para a realização desses testes, foram efetuados movimentos repetitivos para 

que se possa comparar os resultados. Os dados obtidos desses testes, foram 

armazenados em arquivos no formato txt, para que posteriormente pudessem serem 

plotados no Excel e gerado gráficos desses testes. 

A programação de controle primeiramente, foi realizada somente com o termo 

proporcional Kp, onde variou-se o valor da constante Kp com o objetivo de verificar o 



comportamento do sistema. A Figura 03 (a) mostra os movimentos do exoesqueleto 

passivo e do exoesqueleto ativo e a Figura 03 (b) apresenta o erro do sistema. 

Figura 3 - Kp = 3 e o erro do sistema 

 

(a)                                                                                      (b) 

O gráfico da Figura 03 (a) apresenta em azul os movimentos do braço com o 

exoesqueleto passivo e em laranja o movimento que o braço com o exoesqueleto ativo 

realizou. Pode-se notar que o exoesqueleto ativo não realizou o mesmo movimento 

que o exoesqueleto passivo. Isso se deve ao fato do controle está sendo realizado 

apenas com o termo proporcional, que significa que sempre existira um erro no 

sistema. 

A Figura 03 (b) apresenta justamente o erro desse sistema comprovando na 

pratica a teoria que foi apresentada anteriormente, onde nesse teste foi utilizado um 

kp igual a três. 

No teste apresentado abaixo a Figura 04, foi realizado os mesmos movimentos 

que no teste anterior, porem modificou-se o valor de Kp. 

Figura 4 - Kp = 14 e o erro do sistema 

 

(a)                                                                                   (b) 



Comparando os resultados dos gráficos mostrados nas Figuras 03, e 04 pode-

se notar que o erro do sistema com o valor de Kp igual a 3 foi de 150 pulsos cerca de 

25,5° de erro no sistema. Quando alterado o valor de Kp para 14 é possível perceber 

que o erro do sistema é de no máximo de 23 pulsos, cerca de 3,9°. Foram realizados 

mais testes com os mesmos movimentos adotados anteriormente, porém com valores 

de Kp superiores a 14, mas o sistema apresentou um erro muito maior e o sistema 

ficou instável. 

Deste modo foi definido que o valor ideal de Kp para o projeto foi 14, pois o 

sistema não apresenta instabilidade e o erro do sistema foi o menor encontrado. 

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi proposto o desenvolvimento de um exoesqueleto de membro 

superior ativo que conseguisse realizar a medida da posição do cotovelo, a 

movimentação do cotovelo, e controle da malha entre um exoesqueleto passivo e o 

ativo desenvolvido. 

O desenvolvimento do drive de potência permitiu a visualização do motor em 

funcionamento, incluindo as inversões e alterações na rotação deste, o que representa 

correto desempenho da parte eletrônica. A programação possibilitou também 

visualizar sua interdependência para com a eletrônica e como é necessário que não 

existam erros em ambas as partes para o funcionamento ideal do projeto, como o SPI 

atua ao conectar os PICs que comunicam entre si e realizam controle da 

movimentação do exoesqueleto ativo baseado na leitura do exoesqueleto passivo. 

Com os resultados obtidos foi possível notar como o controle de uma malha 

fechada (no caso, foi utilizado o controle P) pode alterar os resultados de um projeto, 

perceber como é importante cada variável ser avaliada, e quando possível controlada 

para que os objetivos do trabalho sejam atingidos, ou até mesmo superados. 
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