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1 RESUMO 

O propósito desse trabalho é criar um protótipo de uma prótese para utilização 

em membros superiores para pacientes com amputação transradial. O intuito é 

substituir a mão natural perdida, auxiliando o usuário a realizar algumas tarefas 

simples, que necessitam da movimentação dos dedos. Esse dispositivo terá incluídos 

na sua estrutura alguns sensores de superfície para a captação de sinais mioelétricos 

do usuário, que passarão por circuitos eletrônicos para filtrá-los, amplificá-los e enviá-

los para um sistema embarcado (Arduino). Tal sistema receberá e comunicará através 

de uma porta serial com um computador que contenha um software Matlab onde será 

executado um algoritmo fundamentado em Redes Neurais Artificiais (RNA). O 

algoritmo classificará os dados e devolverá a resposta para o sistema que atuará nos 

cinco servomotores para movimentação de cada dedo. Entretanto, o diferencial desse 

trabalho consiste na criação da RNA, que se utiliza técnicas de Inteligência Artificial 

para ser desenvolvida, que será o ponto abordado neste artigo. 

2 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, têm-se desenvolvido novas tecnologias nas áreas de 

medicina e reabilitação motora, tendo possibilitado avanços consideráveis nesse 

processo. De certa forma, a implementação de novas e modernas tecnologias 

auxiliará em todos os aspectos da medicina, desde o diagnóstico de determinada 

doença ao seu tratamento.  

Dentre as principais deficiências motoras, as mais limitantes para a vida de um 

indivíduo são aquelas relacionadas aos membros superiores, já que estes são os mais 

importantes órgãos motores do ser humano e dependemos deles para a realização 

de grande parte de nossas atividades cotidianas. Pessoas com algum tipo de 

deficiência física dos membros superiores possuem sérias dificuldades de realizar 

tarefas simples, como manipular objetos (AIRES, 1991). 

Um dos grandes desafios para esse desenvolvimento são os estudos dos sinais 

eletromiográficos (EMG), que são sinais bioelétricos originados no cérebro, 

resultantes da intenção humana de realizar algum movimento. O sinal EMG tem sido 

estudado em diversas aplicações, devido à particularidade de cada aplicação.  Tais 

sinais contêm um considerável grau de incerteza, são variantes no tempo, não 

lineares, dependentes do usuário em questão e são afetados por diversos tipos de 

ruídos, o que dificulta sua análise e processamento. (Hsie-Jen e Kuu-Young, 2010). 



Por meio de eletrodos localizados sobre músculo em atuação, pode-se coletar 

sinais EMG que, ao serem processados, possibilitam gerar a resposta adequada para 

um dispositivo que auxiliará na movimentação desejada pelo paciente, por exemplo 

uma prótese robótica. A elaboração de um tal dispositivo proporciona grande ajuda ao 

usuário para realização de tarefas cotidianas, e facilitaria à reintegração a sociedade.  

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho consiste em construir um sistema para interpretar os 

sinais de Eletromiografia, utilizando técnicas de Inteligência Computacional, para 

realizar o controle de uma prótese robótica. 

4 METODOLOGIA 

Para elaboração do projeto, foi inicialmente realizado o levantamento 

bibliográfico das áreas envolvidas, como Fisiologia e Inteligência Artificial. Também 

foram estudadas obras que apresentaram soluções parecidas para o mesmo 

problema. Em seguida, foi escolhido o tipo mais adequado de Rede Neural Artificial 

para aplicação na solução e definida a interface de sinais entre o controlador utilizado 

(Arduino) e a rede. Os próximos passos envolveram o treinamento e o teste da rede 

para conjuntos de dados que representavam os sinais. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foi preciso a familiarização com o software Matlab, utilizando o 

Toolbox de Redes Neurais, aprender a inserir dados de entrada e saída da rede para 

aplicar o treinamento. Em seguida, fazer a comunicação serial entre o Arduino e o 

Matlab para aquisição dos dados recebidos dos sensores na entrada analógica, com 

sinal de 0 a 1023 e de 0 a 5 Volts e aplicar novo treinamento com número maior de 

amostras. 

A próxima etapa é programar as cinco saídas digitais PWM do Arduino para 

controlar os servomotores nas diversas movimentações dos dedos e posteriormente 

gerar um protocolo para comunicação que servira para o Matlab receber os dados e 

classifica-los conforme os movimentos e devolver a resposta para o Arduino processar 

as saídas programadas. 



6 RESULTADOS PRELIMINARES 

O modelo da Rede Neural Artificial (RNA) gerado através de um treinamento 

com um conjunto de 109 dados amostrados é apresentado na Figura 1. A Figura 2 

demonstra um exemplo do protótipo finalizado. 

Figura 1: modelo da RNA                       Figura 2: Protótipo 

  

Fonte: elaborada pelo autor.                   Fonte: Alquezar, 2014. 
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