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1. RESUMO 

 

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma órtese para os membros inferiores            

utilizando o controle dos sinais eletromiográficos dos músculos. Essa órtese deverá           

proporcionar movimento para pessoas que perderam parcial ou o total movimento           

dos membros inferiores e auxiliar em sua reabilitação. Para determinar o movimento            

dos eixos da órtese, será realizado um estudo na cinemática do corpo humano no              

movimento de marcha em linha reta. Todas as informações das posições dos eixos             

das articulações serão capturadas por sensores conectados ao indivíduo, nos          

músculos que compõem sua estrutura física. A estrutura da órtese será composta            

por um esqueleto externo construído com fibra de carbono, decorrente do fator peso             

versus resistência. O acionamento da órtese será realizado por um sistema           

eletrônico embarcado por meio da filtragem dos sinais eletromiográficos que serão           

adquiridos dos músculos dos indivíduos. Baseando-se nos sinais eletromiográficos         

tratados, o movimento das articulações será realizado por motores CC (corrente           

contínua), que possuem uma caixa de redução para aumentar o seu torque. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As restrições ao movimento ou dificuldades motoras normalmente estão associadas          

a problemas físicos que podem ter sido causados por doenças degenerativas ou            

fatores genéticos no nascimento. Outra causa muito comum são os acidentes           

automobilísticos, que, por ano, deixam milhares de indivíduos paraplégicos ou          

tetraplégicos; aumentam ainda mais esta estatística, os ferimentos realizados por          

meio de arma de fogo na região da coluna também podem ser computados. 

Atualmente, o custo para a recuperação de um portador de necessidades especiais            

para mobilidade é muito elevado. Entre as soluções plausíveis, encaixa-se o           

exoesqueleto, que ainda não está disponível para a maioria da população.  

Existem várias pesquisas acadêmicas tratando desse assunto, salientando os         

estudos do neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, que lidera o projeto de um            

exoesqueleto robótico, comandado por ondas cerebrais que busca devolver os          

movimentos a indivíduos tetraplégicos. Infelizmente, temos casos em que o Brasil           



não se preocupa muito com a ciência, a primeira demonstração do projeto foi             

realizada na Copa de 2014 e passou quase despercebida. Existem poucas opções            

para atender às necessidades da mobilidade e reabilitação dos indivíduos,          

principalmente de  baixo o custo, isto vem ao encontro do proposto neste projeto. 

 

3. OBJETIVO 

 

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma órtese em formato             

de exoesqueleto para os membros inferiores utilizando tratamento de sinais          

eletromiográficos dos músculos com o auxílio do processamento por um Arduino. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito das atuais soluções para auxiliar            

a mobilidade de indivíduos paraplégicos e tetraplégicos. Para o desenvolvimento do           

nosso protótipo, ficou definido a utilização do Arduino - escolhido por seu baixo             

custo, bom desempenho, interfaces de fácil acesso e possuir vasta documentação -            

o que viabiliza o projeto. O Arduino será utilizado para a construção do sistema de               

controle automatizado, recebendo as informações fornecidas pelos sensores e         

transformando-as em comandos e trabalho. O protótipo a ser criado utilizará fibra de             

carbono onde serão instalados os sensores e motores. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A princípio foi utilizado um microcontrolador ATMEGA328P, comumente conhecido         

como Arduino UNO, sendo suficiente para testes de desempenho iniciais. Porém,           

devido a limitações do microcontrolador na construção do projeto, ele foi substituído            

por um modelo Arduino Mega da família 2560 R3, que viabiliza a interligação com os               

sensores. 
 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com base nos dados obtidos pelas pesquisas referente aos sinais biomédicos, foi            

possível preliminarmente avaliar quais os possíveis sistema que utilizamos para          

estudar sua transdução, neste caso um amplificador de instrumentação baseado em           

amplificadores operacionais com impedância de entrada na ordem de 10MΩ. Testes           

puderam ser realizados com circuitos montados em PCI para que pudesse ser            

testada a comunicação do microcontrolador com os sensores não invasivos e o            

acionamento dos motores, os quais apresentaram respostas satisfatórias, porém         

depende de condicionamento e filtragem para eliminar os erros de sinais. Ainda não             

foram realizados testes com o protótipo de fibra de carbono o qual encontra-se em              

desenvolvimento. 
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