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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo um sistema capaz de medir ângulos articulares do 

corpo humano, gerar uma avaliação da amplitude de movimento articular (ADM) 

através destes ângulos e operar um protótipo de órtese ativa com os mesmos. Este 

sistema tem importância no auxilio a médicos, fisioterapeutas e fisiologistas no 

diagnóstico e tratamento de pacientes com lesões nos membros superiores e uma 

opção para um futuro tratamento de reabilitação remota. O sistema desenvolvido 

apresenta, de forma sucinta, um software que utiliza o sensor kinect para captar 

informações dos membros superiores do paciente avaliado e realizar as medições 

de ângulos articulares com base na geometria analítica. Um microcontrolador recebe 

os dados processados e opera um protótipo de órtese ativa. Um arquivo de 

avaliação também é gerado pelo sistema, com informações como nome do paciente 

e data da avaliação. O sistema construído foi validado sendo atestado de maneira 

satisfatória seu funcionamento, obtendo as medições de ADM (amplitude de 

movimento) confiáveis e válidas, além de gerar uma avaliação que pode ser utilizada 

por profissionais da área da fisioterapia de maneira confiável. Os resultados 

demonstraram um erro em torno de 1,5%, em comparação aos valores captados 

com uso de um goniômetro convencional. Por outro lado, a avaliação gerada pelo 

software em um paciente obteve uma taxa de erro de 8,5% em relação a o sistema 

convencional de avaliação. 

Palavras-chave: Amplitude de Movimento Articular; Kinect; Avaliação de Pacientes; 

Órtese Ativa; Reabilitação Remota. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work aims at a system capable of measuring articular angles of the human 

body, generate an evaluation of joint motion range (ROM) through these angles and 

operate a prototype of active orthosis with them. This system has importance in 

assisting physicians, physiotherapists and physiologists in the diagnosis and 

treatment of patients with upper limb injuries and an option for a future remote 

rehabilitation treatment. The developed system presents, briefly, a software that uses 

the kinect sensor to capture information from the upper limbs of the evaluated patient 

and to perform measurements of articular angles based on the analytical geometry. A 

microcontroller receives the processed data and operates an active bracing 

prototype. An evaluation file is also generated by the system, with information such 

as the patient's name and evaluation date. The built system was validated and 

satisfactory attestation of its operation, obtaining reliable and valid ROM (range of 

motion) measurements, in addition to generating an evaluation that can be used by 

physiotherapists in a reliable way. The results showed an error around 1.5%, 

compared to the values obtained with the use of a conventional goniometer. On the 

other hand, the evaluation generated by the software in a patient obtained an error 

rate of 8.5% in relation to the conventional evaluation system. 

Keywords: Range of Articular Motion; Kinect; Evaluation of Patients; Active Orthesis; 

Remote Rehabilitation 
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1. INTRODUÇÃO 

Existe um grande número de casos de pessoas com mobilidade reduzida nos 

membros superiores decorrentes de acidentes e outros fatores. De acordo com 

pesquisa do IBGE (2000), o número de portadores de algum tipo de paralisia nos 

membros, (paraplegia, hemiplegia ou tetraplegia) no Brasil é de aproximadamente 

1.000.000 de pessoas. Algumas destas pessoas precisam passar por avaliações, 

onde a medição de ADM é importante para o diagnóstico de algum tipo de patologia 

que limita o movimento. Esta medição ocorre, geralmente, com o uso de um 

goniômetro.No entanto, medições com goniômetro podem variar entre os 

avaliadores, segundo RIDDLE (1987), e requerem tempo e esforço substancial nas 

clínicas. 

Ainda, em relação às pessoas que possuem alguma patologia limitadora de 

movimento, deve-se lembrar que algumas delas precisam passar por algum tipo de 

processo de reabilitação para recuperar ou melhorar a função motora. A reabilitação 

de forma intensiva, principalmente no início, é recomendada, uma vez que 

CAURAUGH e SUMMERS (2005) atestam que uma relação positiva entre a 

intensidade do tratamento e os resultados existe. Logo, o emprego de uma órtese 

ativa na reabilitação destas pessoas se mostra uma boa opção a ser seguida no 

auxílio da repetição de movimentos. Uma órtese refere-se a todos os mecanismos 

ortopédicos não-invasivos, posicionados externamente, cuja função é alinhar, 

prevenir ou corrigir deformidades, ou até mesmo melhorar a função das partes 

móveis do corpo (PRATT, 1994). 

Levando em conta a avaliação e reabilitação de pacientes e visando o emprego 

de novas tendências tecnológicas nestes processos, pode-se citar o reconhecimento 

de gestos como uma forma de avanço substancial neste procedimento. Gestos têm 

sido considerados a forma mais natural de interação entre seres humanos, sendo 

definido como movimentos do corpo que contém informações (KURTENBACH e 

HULTEEN, 1990). Um exemplo de nova tecnologia que pode ser usada no 

reconhecimento de gestos é o do sensor kinect, o qual utiliza uma variedade de 

sensores integrados, sendo amplamente utilizado em virtude do seu baixo custo 

(ARICI, 2012). Houve várias tentativas de aplicar este sensor na medicina como 
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configurações para tele-reabilitação de pacientes com AVC (MOUSAVI, et al. 2013) 

e jogos terapêuticos para crianças com paralisia cerebral(OLIVIA, et al. 2013). 

1.1. Objetivo Geral 

Criar um sistema, baseado no reconhecimento de gestos, por meio do sensor 

Kinect, para auxiliar os profissionais na área de saúde humana no processo de 

avaliação e medição de ADM e diagnóstico de patologias relacionadas a estas 

medições, além de possibilitar no futuro a reabilitação remota.  

1.2. Objetivos Especificos 

 Pesquisar e analisar a fundamenação teórica necessária para o 

desenvolvimento de um sistema capaz de reconhecer e analisar os 

movimentos dos braços utilizando o sensor Kinect; 

 Realizar um levantamento de requisitos para a criação do sistema; 

 Analisar estes requisitos e propósitos que o sistema deveria cumprir; 

 Criar o projeto do software e do hardware como base para a 

implementação do sistema proposto; 

 Desenvolver o sistema; 

 Realizar testes e ajustes junto a um especialista; 

1.3. Motivação 

O propósito principal é desenvolver e oferecer um sistema capaz de auxiliar um 

profissional no processo de medição das ADMs e no diagnóstico de avaliação de 

pacientes com patologias nos membros superiores e, assim, melhorar e tornar mais 

rápido e menos invasivo este procedimento. Levando em conta que na área da 

fisioterapia os procedimentos de medição de ADMs levem certo tempo e possuam 

certo nível de invasão além de estarem suscetíveis a erros por parte do avaliador. 

1.4. Organização do Texto 

O trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 aborda a 

fundamentação teórica relacionada à biomecânica com ênfase aos movimentos dos 



15 

membros superiores, sendo dividido em seções que apresentam: lesões nos 

membros superiores que afetam a ADM, um estudo sobre a goniometria e o 

goniômetro, que são usados em comparações ao sistema implementado neste 

trabalho, um estudo sobre órteses e órteses ativas utilizadas na elaboração do 

protótipo de órtese deste trabalho, estudo sobre a geometria analítica utilizada para 

os cálculos implementados neste trabalho, outro que trata das tecnologias de 

reconhecimentos de gestos e, por fim, uma fundamentação sobre sistemas 

embarcados e a apresentação do hardware escolhido para o trabalho, No capítulo 3, 

são apresentados os trabalhos relacionados, sobre órteses ativas para reabilitação 

e, em especial, sobre sistemas que utilizam o sensor kinect como forma de captura 

de dados de movimento. O capítulo 4 apresenta o sistema desenvolvido neste 

trabalho, software e hardware. No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos 

com o sistema desenvolvido, comparando os dados com os obtidos em métodos 

convencionais. Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões sobre o sistema 

implementado e os trabalhos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo apresenta-se o estudo preliminar realizado com intuito de 

desenvolver as competências e adquirir os conhecimentos necessários sobre os 

aspectos importantes relacionados a este trabalho de conclusão. São analisados 

conceitos sobre a biomecânica, lesão nos membros superiores, goniometria e 

órteses, além de um estudo sobre as tecnologias de captura de movimento, 

geometria analítica e sistemas embarcados.  

2.1. Biomecânica 

Biomecânica é o estudo da estrutura e movimento dos sistemas biológicos, 

como seres humanos, animais, plantas, fungos, órgãos e células (ALEXANDER, 

2007), por meio dos métodos da mecânica (HATZE, 1974). Neste subcapitulo é feito 

um estudo sobre biomecânica dos membros superiores. Primeiramente 

apresentando os eixos e planos de referência do corpo humano que formam a base 

de qualquer estudo de biomecânica humana, em seguida um estudo direcionado aos 

membros superiores, ombro e cotovelo que são as articulações alvo deste trabalho 

de conclusão. 

2.1.1. Eixos e planos de referência do corpo humano 

O corpo humano pode ser dividido em três planos de referência imaginários, 

sendo que cada parte desta divisão possui três dimensões de mesma massa ou 

peso. O plano sagital divide o corpo verticalmente em metades direita e esquerda. 

Neste plano (ou em planos paralelos a ele) ocorrem os movimentos para frente e 

para trás do corpo ou dos segmentos corporais. 

O plano frontal divide o corpo verticalmente em metades anterior e posterior 

(AZEVEDO, et al. 2003). Neste plano, ou em planos paralelos a ele, ocorrem os 

movimentos laterais do corpo ou dos segmentos corporais. O plano transverso 

divide o corpo horizontalmente em metades, superior e inferior. Neste plano (ou em 

planos paralelos a ele) ocorrem os movimentos corporais paralelos ao solo quando o 

corpo está em posição ereta. 

Além dos planos pode-se definir que o movimento de um segmento corporal 

consiste quase sempre em uma rotação em torno de um eixo imaginário que passa 

pela articulação à qual ele está ligado. Logo o movimento humano pode ser descrito 
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utilizando três eixos de referência onde cada um deles é perpendicular a um dos três 

planos de referência. O eixo médio lateral que é perpendicular ao plano sagital, é o 

eixo em torno do qual ocorrem as rotações no plano sagital. O eixo ântero-posterior, 

perpendicular ao plano frontal é o eixo em torno do qual ocorrem as rotações no 

plano frontal (AZEVEDO, et al. 2003). A figura 1 mostra o corpo humano com a 

representação dos principais eixos e planos. 

Figura 1– Eixos e planos principais do corpo humano 

 

Fonte: GOPURA (2009) 

2.1.2. Movimentos dos membros superiores 

Os membros superiores do corpo humano são constituídos por ombro, braço, 

antebraço e mão respectivamente, onde o enfoque deste trabalho se encontra nos 

movimentos realizados pelas juntas que conectam o ombro ao braço e o braço ao 

antebraço, cotovelo. Os membros superiores e seus componentes são mostrados na 

figura 2. Eles possuem um total de 7DOF (Degrees of Freedom): 3DOF no ombro, 

2DOF no cotovelo e 2DOF no pulso (GOPURA, 2009).  
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Figura 2- Membros superiores 

 

Fonte: GOPURA (2009) 

O total de movimentos realizados pelas juntas analisadas é de, seis 

movimentos no ombro, sendo estes: flexão, extensão, abdução, adução, rotação 

interna e rotação externa e quatro movimentos para o cotovelo, sendo: flexão, 

extensão, supinação e pronação do antebraço. Uma análise específica dos 

movimentos das juntas que serão utilizadas neste trabalho será realizada nas 

próximas subseções. 

2.1.2.1. Ombro 

O ombro é composto por três ossos: a clavícula, escápula e o úmero, e 

também por quatro articulações: glenoumeral, acromioclavicular, esterno clavicular e 

escapulo torácica, com o tórax como uma base estável (MARTINI, 2007), (ENGIN, 

1980). O ombro e seus principais movimentos estão apresentados na figura 3.  
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Figura 3- Movimentos do ombro: extensão/flexão, adução/abdução 

 

Fonte: GOPURA (2009) 

A faixa média de movimentação do ombro em uma pessoa que não possui 

nenhum tipo de dificuldade motora nesta região é de: em flexão, 180º, em extensão 

de 60º, em abdução de 180º e em adução 75º (KIGUCHI, 2003). Neste trabalho de 

conclusão, dentre os movimentos que o ombro pode realizar, o movimento avaliado 

foi o de abdução e sua faixa de movimentação.  

2.1.2.2. Cotovelo 

As articulações do cotovelo são apresentadas na figura 4. Elas são compostas 

por duas juntas, o úmero radial, entre o capitellum e a cabeça do rádio, e o úmero 

ulnar, entre a tróclea e o entalhe troclear do ulnar. Como um todo, o cotovelo permite 

2DOF, flexão, extensão, e supinação, pronação (AN, 1984), (LONDON, 1981). 

Figura 4- Movimentos do cotovelo extensão/flexão 

 

Fonte: GOPURA (2009) 

A faixa média de movimento do cotovelo humano é de 5º na extensão e 145º 

na flexão. Além destes movimentos, o cotovelo realiza movimentos de supinação e 

pronação do antebraço, com uma média de faixa de movimentação de 90º cada um 
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(SASAKI, 2005). O trabalho realizado faz uma análise no movimento de flexão do 

cotovelo. 

2.2. Lesões membros superiores 

Nesta subseção serão mostrados alguns tipos de lesões nos membros 

superiores que podem ter seu diagnóstico auxiliado pela ferramenta desenvolvida 

neste trabalho. São lesões relacionadas ao movimento de abdução do ombro e 

flexão de cotovelo e estão relacionadas à medição da amplitude articular de 

movimento (ADM), destas articulações. 

2.2.1. Capsulite adesiva 

Capsulite adesiva, também conhecida popularmente como ombro congelado, é 

uma doença que causa inflamação na cápsula articular do ombro e gera dor seguida 

de limitação dos movimentos do ombro. Ela foi estudada em 1916 por Klapp&Riedel, 

que pela primeira vez colocaram a doença como sendo um problema.  

Essa patologia pode ser originada devido a longos períodos de imobilidade que 

causam o desuso da articulação (BUENO, LESSA; RODRIGUES, 2009). Os 

pacientes com este tipo de patologia possuem, em sua maioria, uma limitação na 

amplitude de movimentos do ombro em flexão, abdução e rotação externa e interna. 

(LECH; SUDBRACK; NETO, 2003). Para se determinar estas limitações é realizada 

uma avaliação fisioterapêutica do ombro. Dentre as etapas desta avaliação está a 

goniometria, abordada neste trabalho. 

2.2.2. Artrite reumatóide 

A artrite reumatóide é uma doença inflamatória crônica de etiologia 

desconhecida, caracterizada por uma patogênese complexa e multifuncional que 

afeta as articulações e outros tecidos (ARNETT et al., 1988). De forma geral, 

acomete grandes e pequenas articulações em associação com manifestações 

sistêmicas, como rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Com a progressão da 

doença, os pacientes desenvolvem incapacidade para realização de suas atividades 

tanto de vida diária como profissional com impacto econômico significativo ao 

paciente e á sociedade (GUIDELINES, 2002).  
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Para o diagnóstico dessa lesão, uma avaliação inicial é realizada, onde, dentre 

os vários critérios analisados, encontra-se um exame físico onde são relacionadas 

as limitações da amplitude de movimento. Em testes de reabilitação dos pacientes 

através da fisioterapia são realizadas medições e comparações entre as amplitudes 

de movimento dos membros de forma bilateral para atestar aumento na amplitude 

do membro afetado e redução na diferença de ângulos atingidos entre os membros. 

2.2.3. Amplitude de movimento em pacientes mastectomizadas 

A mastectomia é o nome da cirurgia de remoção completa da mama como 

método cirúrgico de tratamento ao câncer de mama. Dentre os diversos sintomas 

que esta cirurgia pode gerar, segundo SILVA et al.(2004) , o mais aferido pelas 

pacientes é a limitação no movimento do ombro.  

Segundo RIETMAN et al. (2003) é observada uma significativa relação entre a 

morbidade tardia do membro superior, relacionado as restrições nas atividades de 

vida diária com pior qualidade de vida das pacientes. Para o tratamento deste tipo 

de disfunção do ombro, a fisioterapia exerce papel essencial. Alguns casos mostram 

que inclusive tratamentos pré operatórios são adotados (MARIANA et al, 2012).  

Para realizar a avaliação do quadro dos pacientes com este tipo de lesão são 

feitas medições de amplitude de movimento do ombro do lado operado e 

comparativo entre os dois ombros da mesma paciente de forma a avaliar a diferença 

na amplitude de movimento dos mesmos. 

2.3. Goniometria e goniômetro 

Nesta subseção serão apresentadas definições sobre a técnica padrão de 

medição de ângulos em membros do corpo humano, goniometria, e sobre um dos 

instrumentos utilizados nesta técnica, o goniômetro, que também foi utilizado neste 

sistema como comparativo com a ferramenta desenvolvida. 

2.3.1. Goniometria  

Goniometria é a técnica de medir ângulos (AURÉLIO, 2006). Na área da 

biomedicina, a goniometria é descrita na literatura desde 1914 e amplamente 

utilizada na prática clínica e em pesquisas cientificas com a finalidade de avaliar a 



22 

ADM, e decidir a intervenção terapêutica mais apropriada (MARQUES, 1997). Os 

processos de goniometria podem ser realizados com o auxilio de instrumentos para 

se medir o ADM. 

2.3.2. Goniômetro 

O goniômetro é definido como um instrumento com o qual se medem ângulos 

(FERREIRA, 2006). Dentre os goniômetros tem-se o transferidor, semicírculo de 

plástico ou um círculo graduado usado para medir os ângulos. A figura 5 a seguir 

mostra o goniômetro usado neste trabalho. 

Figura 5- Goniômetro 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

Nas últimas décadas houve um grande aumento no uso do goniômetro em 

várias áreas, dentre elas a fisioterapia, que tem se beneficiado de forma particular e 

significativa desta tecnologia (BATISTA,  et  al.  2006). A precisão das medições 

sofre influência da qualidade do goniômetro utilizado (tamanho das hastes em 

alguns casos), patologias (pacientes com muitas limitações articulares e dor são 

mais difíceis de avaliar do que pacientes menos comprometidos). Os valores 

considerados normais se baseiam na proposta do American Academy Orthopaedic e 

The Veterans Administration of United States of North America (1963) (MARQUES, 

2002). 
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2.4. Órteses e órteses ativas 

Nesta seção é realizado um estudo sobre órteses e órteses ativas, explicando 

suas definições e particularidades. Este estudo serve como base para se ambientar 

na área de órteses ativas, utilizando os projetos apresentados para optar, por 

exemplo, pelo uso de motores elétricos como atuadores, ao invés de hidráulicos que 

foram usados por alguns dos projetos estudados. 

Atualmente existe uma classificação feita por Pons (PONS, 2008) sobre alguns 

dispositivos modernos destinados a ajudar na locomoção. Esta classificação tem 

como fator determinante a influência do robô na realização do movimento do seu 

usuário. A classificação é a seguinte: 

 Próteses Robóticas (Prosthetic Robots): Aparelho eletromecânico que 

substitui membros amputados. 

 Exoesqueletos robóticos amplificadores de força (Limb-Empowering Robotics 

Exoskeletons): Originalmente chamado de extenders(KAZEROONI, 1989), são 

definidos como uma classe de robôs que complementa o corpo humano, 

aumentando a capacidade de operação do mesmo. 

 Órteses Robóticas (Orthotic Robots): Estrutura mecânica que reproduz 

algumas funções de membros do corpo humano com o propósito de restaurar a 

perda de movimentos.  

2.4.1. Órteses 

Uma órtese, conforme definição ISO é um apoio ou dispositivo externo aplicado 

ao corpo para modificar os aspectos funcionais ou estruturais do sistema neuro 

musculoesquelético para obtenção de alguma vantagem mecânica ou ortopédica 

(LEVY, 2003). Uma órtese tem como finalidade aplicar ou subtrair forças do corpo de 

maneira controlada para proteger uma determinada parte, restringir ou alterar o 

movimento para impedir ou corrigir uma deformidade ou compensar uma fraqueza. 

As órteses para os membros superiores podem ser classificadas em: 
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 Órteses de braço que incluem órteses claviculares e órteses de ombro, figura 

6. 

Figura 6- Órtese de ombro 

 

Fonte: REHABTECH (1998) 

o Órteses de cotovelo, figura 7. 

Figura 7- Órtese de cotovelo 

 

Fonte: REHABTECH (1998) 

 Órteses de antebraço e pulso, nesta categoria temos: Órteses claviculares. 

o Cock-up wrist splint, figura 8, esta órtese tem como alvo a região do 

pulso e próximas a mão. 

Figura 8- Wrist cock-up splint 

 

Fonte: KEBS (2013) 

o Wrist extension splints: órteses para o pulso que permitem a 

movimentação. 
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o Ulnar gutter splint: órteses para fraturas no metacarpo é comum em 

praticantes de esporte como boxe. 

 Órteses de mãos e dedos, esta categoria engloba órteses especificas de 

mãos, e órteses para as extremidades, dedos. 

Além das características citadas acima, as órteses podem ser classificadas 

como sendo do tipo passiva ou ativa. 

2.4.1.1. Órteses passivas 

As primeiras órteses que surgiram eram órteses passivas, entenda-se passivas 

por não possuírem nenhum tipo de atuador acionado por comandos elétricos. O seu 

funcionamento é totalmente dependente do movimento do paciente ou a órtese é 

usada para restringir algum movimento, na figura 9 é apresentado um exemplo de 

órtese passiva. 

Figura 9- Órtese passiva tipo KAFO feita em alumínio revestido 

 

Fonte: ORTHOTIC (2009) 

Com as frequentes guerras, um enorme contingente de soldados e civis 

envolvidos nestes conflitos foi ferido e perderam membros do corpo. Levando em 

conta esta realidade, surgiram vários programas de pesquisa para o uso de 

membros artificiais e para auxilio á reabilitação (FILIPPO, 2006). 

Atualmente inúmeros equipamentos vêm sendo desenvolvidos para auxiliar na 

reabilitação de pessoas que sofreram algum tipo de dano em suas habilidades 

motoras, melhorando assim a qualidade de vida destes indivíduos. 
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2.4.1.2. Órteses ativas 

Uma órtese ativa utiliza atuadores de diversos tipos controlados por sinais 

elétricos. As órteses ativas inicialmente eram desenvolvidas tendo como base 

órteses passivas e tinham como propósito reproduzir os movimentos do corpo 

humano para auxiliar no processo de reabilitação de pacientes. A primeira referência 

de uma órtese ativa data de 1935, mostrada na figura 10, (DOLLAR & HERR, 2007). 

Figura 10- Órtese com sistema “wind-up” 

 

Fonte: DOLLAR & HERR (2007) 

Com o passar dos anos a evolução no desenvolvimento de órteses ativas vem 

crescendo e muitas propostas nesta área vêm surgindo (YANG, 2008). As órteses 

ativas para membros superiores vêm sendo utilizadas como equipamentos de 

assistência, reabilitação e amplificadores de força. 

As órteses ativas podem possuir diferentes DOF de acordo com sua aplicação, 

como exemplo é apresentado uma órtese ativa com sete DOF desenvolvida por 

Perry e Rosen (PERRY & ROSEN, 2007) na figura 11. 
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Figura 11- CADEN-7: 7DOF Órtese da University of Washington 

 

Fonte: PERRY & ROSEN (2007) 

Também pode-se encontrar órteses ativas com um número menor de DOF, 

este é o caso da órtese desenvolvida por Kiguchi (KIGUCHI et al., 2002), ela possui  

4DOF, é apresentada na figura 12. 

Figura 12- 4DOF exoskeleton robot of Saga University 

 

Fonte: KIGUCHI et al. (2002) 

Esta órtese possui um mecanismo de centro de rotação da junta do ombro que 

permite auxiliar no movimento vertical e horizontal de flexão e extensão, movimentos 

de flexão e extensão do cotovelo e os movimentos de supinação e pronação do 

antebraço. 

2.5. Geometria analitica 

Esta subseção visa demonstrar as funções da geometria analítica utilizadas 

neste sistema para realizar o calculo dos ângulos entre as articulações analisadas 

atravez destas funções a medir a amplitude de movimento para cada articulação. 

Para tal foi estudada duas abordagens para o cálculo deste ângulo: através do 

produto escalar no espaço 3D e através da lei dos cossenos no espaço 2D. 
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2.5.1. Produto escalar 

O produto escalar é uma função binária definida entre dois vetores que fornece 

um número real (escalar) como resultado (ARFKEN, 1985). Para se calcular o 

ângulo entre as articulações com uso do método de produto escalar, se efetua o 

reconhecimento da posição relativa das articulações através dos ângulos que são 

formados entre os vetores de encontro das articulações (ASHELEY and WEBB, 

2012, KEAN et al. 2012, KIPMAN, 2012). Com as coordenadas X, Y e Z das 

articulações analisadas são formados dois vetores (A e B) no espaço 3D, o ponto de 

intersecção destes dois vetores vai formar o ângulo que deve ser calculado com o 

uso da fórmula do produto escalar (FOLEY et al. 1997), a figura 13 mostra a fórmula 

citada. 

Figura 13- Fórmula Produto Escalar 

 
 

2.5.2. Lei dos cossenos 

A lei dos cossenos é uma parte da generalização do teorema de Pitágoras, que 

pode ser utilizada em situações que envolvam qualquer tipo de triângulo, ou seja, 

não se restringe á triângulos retângulos (SILVA, 2016). Neste cálculo de ângulo se 

usa também as coordenadas das articulações analisadas, porém os ângulos são 

calculados no plano 2D.  

Para isso as coordenadas 3D precisam ser projetadas para planos frontal (XY), 

lateral (YZ) e superior (XZ). Após as articulações serem representadas no plano de 

projeção elas são interligadas por retas formando três triângulos, um em cada tipo 

de projeção. Uma das articulações é escolhida como a central, definindo qual dos 

três ângulos será considerado para se medir os ângulos, para isso se usa a fórmula 

dos cossenos mostrada na figura 14, onde as retas que interligam as articulações 

são representadas por a, b e c, e o ângulo da articulação central é representado por 

C. 
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Figura 14- Fórmula Lei dos Cossenos 

 

2.6. Reconhecimento de gestos 

O reconhecimento de gestos constitui uma área amplamente estudada e um 

tópico muito ativo na comunidade de pesquisa de visão por computador (JI, 2010). 

Neste capítulo é apresentada uma introdução sobre a captura de movimento, um 

estudo sobre os modelos de sistemas de captura existentes e uma analise no 

sistema de captura do sensor kinect. Sendo este tópico de suma importância ao 

trabalho realizado. 

2.6.1. Captura de movimento 

A captura de movimento pode ser definida como processo de gravação do 

movimento de pessoas ou até mesmo de objetos, depois de feita é realizada a 

transformação destes movimentos executados em tempo real em movimentos 

digitais, que podem ser salvos e analisados posteriormente. 

O primeiro trabalho considerado na área de captura de movimento foi realizado 

em 1872, (FLAM et al. 2009), por Eadweard Muybridge, com base no movimento de 

um cavalo. Para encontrar um padrão, ele começa com uma imagem em uma 

determinada posição e mantém a captura em seqüência até que a imagem coincida 

com o primeiro frame para verificar se em algum momento o cavalo não tocou o 

chão, figura 15. 
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Figura 15- Captura do Movimento de um cavalo Eadweard Muybridge 

 

Fonte: Flam et al. (2009) 

Com o passar dos anos as técnicas de captura de movimento foram evoluindo 

juntamente com as evoluções tecnológicas, atualmente com o advento de sistemas 

modernos de captura de movimento baseados em computadores, existe a 

capacidade de capturar o movimento 3D precisamente de maneiras novas e flexíveis 

(FURNISS, 2014). 

Com estes avanços a captura de movimento vem sendo explorada em diversas 

áreas, com os mais variados propósitos. No entretenimento está sendo usada cada 

vez mais para animações 3D nos filmes, seja para criação de personagens ou para 

situações impossíveis de serem feitas por atores, ainda existe o uso da captura de 

movimentos em jogos para possibilitar aos jogadores controlar os personagens 

através de seus movimentos (QUALISYS, 2014). 

Em aplicações do ramo industrial é usada para a produção de modelos de 

produtos que sejam ergonomicamente práticos, pode também ser usada para medir 

e avaliar o desempenho de robôs industriais. Além de outras aplicações como testes 

de aerodinâmica, desenvolvimento automotivo, design de interiores e design de 

controle (QUALISYS, 2014). 

Na biomecânica os pesquisadores utilizam dados de movimentos para estudar 

e avaliar o desempenho humano, melhorar o desempenho para aplicações 

desportivas, análise marcha, ergonomia e também para aprimorar tratamentos de 

reabilitação (QUALISYS, 2014) função esta que será a explorada por o presente 

trabalho de conclusão. A captura de movimento pode ser feita de diferentes 
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maneiras os subtópicos a seguir realizam um estudo destas maneiras e apresentam 

a maneira usada por este trabalho de conclusão. 

2.6.1.1. Sistemas de captura de movimento ópticos 

Sistemas de captura de movimento ópticos capturam o movimento com 

marcadores especiais que são colocados diretamente na superfície do corpo, do 

objeto ou pessoa a qual se deseja realizar a captura, utilizando câmeras de vídeo 

especificas. 

O sujeito é rodeado por câmeras calibradas, cada câmera extrai as 

informações das coordenadas 2D de cada marcador durante a captura na câmera 

de referencia. O conjunto de dados 2D capturados pelas câmeras independentes 

são posteriormente analisadas e os resultados geram coordenadas 3D dos 

marcadores (META, 2014). 

Sistemas ópticos são frequentemente aplicados para obter entradas 

cinemáticas do modelo musculoesquelético e pode ser classificados em sensores 

que usam marcadores e sensores que não usam marcadores. Existem duas 

tecnologias usadas nos sensores que utilizam marcadores, passivas e ativas. 

2.6.1.1.1. Sistemas ópticos com marcadores passivos 

Sistemas ópticos com marcadores passivos utilizam marcadores feitos de 

material retro reflexivo para refletir a luz, que é geralmente gerada próxima as lentes 

das câmeras. Os marcadores são presos diretamente na pele ou superfície do 

objeto e iluminados utilizando luzes infravermelhas colocadas em câmeras, a figura 

16 mostra estes marcadores. 

Figura 16- Marcadores passivos 

 

Fonte: QUALISYS (2014) 
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2.6.1.1.2. Sistemas ópticos com marcadores ativos 

Sistemas Ópticos com marcadores ativos usam marcadores refletores de LED 

pulsados, que podem emitir luz infravermelha ao invés de refletir. Este sistema 

triangula a posição piscando um LED rapidamente a cada momento ou múltiplos 

LEDs com um software para identificar os LEDs através de suas posições relativas, 

a figura 17 mostra estes marcadores. 

 

Figura 17- Captura Marcadores Ativos 

 

Fonte: QUALISYS (2014) 

2.6.1.1.3. Sistemas ópticos sem marcadores 

Sistemas Ópticos sem marcadores, mesmo com o fato de que a captura de 

movimento com marcadores seja precisa, ela demanda muito tempo no processo de 

fixar os marcadores nas posições requerias. Como conseqüência a tecnologia de 

captura de movimento sem marcadores se desenvolveu rapidamente. Uma destas 

tecnologias de captura sem marcadores é o sensor, Microsoft Kinect, figura 18. 

Figura 18- Captura Microsoft Kinect 

 

Fonte: MICROSOFT (2009) 

A Microsoft Xbox Kinect (Microsoft Corp. Redmond, WA, USA) é um sistema de 

visão ativa (KHOSHELHAM, 2012) que faz o mapeamento do movimento sem a 

necessidade de marcadores. 
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O método de determinação da posição 3D para um determinado objeto na cena 

é descrito pelos inventores do Kinect como processo de triangulação (FREEDMAN, 

2010). Essencialmente, um único feixe de infravermelho é dividido por refração 

depois de sair de uma lente cuidadosamente desenvolvida. Esta refração cria uma 

nuvem de pontos em um objeto que é então transmitido de volta para um receptor. 

Usando um firmware incorporado, o Kinect pode determinar a posição tridimensional 

de objeto na sua linha de visão por este processo. 

A vantagem deste conjunto é que ele permite o registro 3D sem um complexo 

conjunto de múltiplas câmeras, além de um custo muito menor do que os 

laboratórios de movimento tradicionais e aparelhos de visão robótica. 

O Kinect é capaz de produzir informações de analise de usuários presentes na 

imagem, chamados de mapa de usuário, estes mapas incluem as pessoas 

detectadas na imagem. O Kinect é capaz de detectar os membros e ligamentos do 

usuário e fazer sua representação, como mostra a figura 19.  

Figura 19- Modelo de esqueleto com membros e ligamentos 

 

Fonte: TOMMER (2011) 

Para esta detecção o Kinect utiliza a técnica de reconhecimento em tempo real 

do movimento humano através de imagens de profundidade (SHOTTON, 2011) 

construídas através da analise da configuração de pontos da luz infravermelha do 

sensor. 
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2.6.1.2. Sistemas de captura não-ópticos 

Existem três tipos de sistemas de captura de movimento não ópticos: inercial, 

mecânico e magnético, o mais comum é o inercial. A diferença entre os sistemas 

não ópticos baseados em sensores de inércia e os sistemas ópticos é que nos 

sistemas não ópticos é medida a rotação, aceleração e flexão ao invés de se medir o 

deslocamento relativo como nos sistemas ópticos. 

2.6.1.2.1. Sistemas de captura de movimento inercial 

Em sistemas de captura de movimento sistemas inerciais, sensores de 

medição como acelerômetros e giroscópios são comumente utilizados na captura de 

movimento em sistemas inerciais. Um dos produtos disponível no mercado é o 

Xsens MVN, sistema de captura de movimento inercial (XSENS, 2004). Ele consiste 

em sensores de inércia presos ao corpo por uma roupa de lycra, resultando em um 

sistema flexível e portátil de captura de movimentos, figura 20. 

Figura 20- Xsens roupa de captura de movimentos inercial 

 

Fonte: XSENS (2004) 

Câmeras de vídeo não são necessárias nestes casos, pois os dados de 

movimentos capturados pelos sensores inerciais são transmitidos de forma sem fio 

para os computadores. Cada unidade de sensor contém um giroscópio 3D, um 

acelerômetro 3D e um magnetômetro 3D. Os giroscópios medem a velocidade 

angular que é integrada com um tempo para encontrar a orientação do segmento. O 

acelerômetro mede a aceleração linear que é duas vezes integrada para se 

encontrar a posição do segmento (ROETENBERG, 2013). 
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2.6.1.2.2. Sistemas de captura de movimento mecânicos 

Sistemas mecânicos de captura de movimento captam diretamente o ângulo do 

movimento das juntas humanas, utilizando uma estrutura como se fosse um 

esqueleto que é preso ao usuário, e à medida que o usuário se movimenta, move as 

articulações da estrutura mecânica gerando o calculo do movimento relativo. 

Em comparação com os sistemas de captura inercial ou com os sistemas de 

captura ópticos, o sistema de captura mecânico permite uma medição direta do 

movimento, significa que o sujeito pode se mover com maior liberdade em um 

ambiente grande sem que o movimento fique fora do campo de visão da câmera, ou 

que o sistema de captação seja influenciado por algum tipo de luz refletora 

(METAMOTION, 2014). Um sistema de captura de movimento mecânico disponível 

no mercado é o Gypsy 5, desenvolvido pela Meta Motion (METAMOTION, 2014) e 

apresentado na figura 21. 

Figura 21- Roupa de captura mecânica de movimento Gypsy 

 

Fonte: GYPSY (2014) 

Este sistema captura os dados analógicos dos potenciômetros e os converte 

em valores digitais que são utilizados para criar uma representação do esqueleto e 

movimentos do usuário que esta vestindo a estrutura.  

2.6.1.2.3. Sistemas de captura de movimento magnéticos 

Sistemas magnéticos de captura utilizam sensores colocados no corpo para 

medir campos de baixa freqüência magnética gerados por uma fonte transmissora. 
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Os sensores e a fonte são conectados a uma unidade de controle eletrônica que 

correlaciona às localizações recebidas com as informações de posição e rotação. O 

usuário veste um conjunto de receptores magnéticos que vão mapear a localização 

com seu respectivo transmissor magnético (METAMOTION, 2014). 

 

2.7. Sistemas embarcados 

Um sistema embarcado é definido como sendo uma parte integrante de um 

sistema maior (EBERT, 2009), ou seja, analisando qualquer produto eletrônico que 

necessite de controle, existe um microcontrolador incorporado dentro dele que 

realiza esta função, logo temos um sistema embarcado, cuja função principal não é 

computacional, mas sim de controle (WILMSHURS, 2001). Muitos destes possuem 

características de sistemas de tempo real, como alta velocidade de envio, 

tratamento e recebimento de dados (TANENBAUM, 2003). 

Sistemas embarcados são uma boa alternativa em projetos de robótica onde o 

tamanho, complexibilidade reduzida, autonomia, restrições de tempo real e baixo 

consumo de energia são características fundamentais (OLDFIELD, 1995). 

Pode-se citar como um exemplo de componente utilizado em sistemas 

embarcados o Arduino (ARDUINO, 2016) que é uma plataforma de prototipagem 

eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador 

Atmel AVR (ATMEL, 2016), com suporte de entrada/saída embutido. E foi utilizado 

neste projeto como componente que compõe o protótipo da órtese ativa 

implementada. 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo, são descritos trabalhos relacionados a este trabalho de 

conclusão, com assuntos referentes à biomecânica humana, analise do movimento 

com um estudo de ângulos voltado aos membros superiores, trabalhos que abordam 

estudos sobre lesões no ombro e a amplitude de movimento em pacientes com este 

tipo de lesão, trabalhos relacionados ao uso de robôs para reabilitação de pacientes 

com traumas motores, mostrando alguns projetos realizados, seus propósitos e 

funcionamentos e o uso de sensores para captação de movimentos como método de 

desempenhar um sistema de interface entre homem e computador, todos estes 

trabalhos se mostram interessantes e relacionados ao trabalho proposto uma vez 

que abordam os conceitos mostrados como base para o desenvolvimento do 

trabalho proposto. 

3.1. Robotic arm with artificial muscles in rehabilitation (BORIS et. al. 2014) 

O trabalho, chamado “Robotic arm with artificial muscles in rehabilitation” 

(BORIS et. al. 2014) apresenta um estudo genérico sobre o uso de robôs na 

reabilitação direciona este estudo a robôs de reabilitação dos membros superiores, e 

em seguida descreve a arquitetura de um robô de reabilitação e suas principais 

funções.  

Por fim o trabalho “Robotic arm with artificial muscles in rehabilitation” propõe o 

design de um braço robótico para reabilitação baseando-se na arquitetura estudada, 

este design de braço robótico é apresentado na figura 22. 
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Figura 22- Design braço robótico 

 

Fonte: Boris (2014) 

3.2. Validity and reliability  of arm abduction angle measured on smartphone: 

a cross-sectional study (VARGAS, CRISTINA, 2016) 

O trabalho “Validity and reliability of arm abduction angle measured on 

smartphone: a cross-sectional study” (VARGAS, CRISTINA, 2016), traz um estudo 

voltado a validade de medições de amplitudes de movimentos nos braços utilizando 

um aplicativo para smartphone, mROM (Brain Dynamics SL, Málaga, Spain) que 

está disponível na Google store. Para comprovar esta validade os dados gerados 

pelo aplicativo foram comparados com os dados gerados por dois sensores inerciais 

(Inertia-Cube3 Intersense Inc. Billerica, Massachussets). 

Os testes foram realizados com 37 individuos dentre eles 23 possuem alguma 

patologia nos membros superiores e 14 não possuem nenhum tipo de patologia, os 

pacientes com patologias tiveram a mesma atestada através de exame de imagem 

de resonacia magnética. 

A tabela 1 a seguir mostra os ângulos mínimos e máximos de movimento de 

abdução medidos através de sensores inerciais e do aplicativo mROM, em pacientes 

que diagnosticados com patologias e pacientes sem nenhum tipo de patologia nos 

membros superiores. 
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Tabela 1– Ângulo de movimento de abdução com sensores inerciais e 

aplicativo em pacientes com e sem patologia 

 Mínimo de Amplitude de 

Movimento 

Máximo de Amplitude de 

Movimento 

 Sem Patologia Com Patologia Sem Patologia Com Patologia 

Sensores 

Inerciais 

128,12º 17,53º 195,2º 186,02º 

Aplicativo 163,87º 29,58º 179,75º 163,37º 

Fonte: Vargas, A.; Roldán, J. (2016) 

A tabela 2 traz a média da diferença nos valores dos ângulos medidos 

utilizando os dois processos, novamente para o movimento de abdução os valores 

máximos e mínimos atingidos e em pacientes com e sem patologia. 

Tabela 2– Media da diferença dos ângulos medidos com os dois sistemas. 

Mínimo de Amplitude de Movimento Máximo de Amplitude de Movimento 

Sem Patologia Com Patologia Sem Patologia Com Patologia 

35º 12,05º -15,45º -22,65º 

Fonte: AUTOR (2016) 

Esta tabela 2 tem como intuito apenas demonstrar um comparativo das 

diferenças nas medições realizadas com os dois procedimentos, o trabalho “Validity 

and reliability of arm abduction angle measured on smartphone: a cross-sectional 

study” (Vargas, A.; Roldán, J. 2016), valida as medições com aplicativo através de 

estudos de casos apontando as amplitudes de movimentos que são pertinentes ao 

diagnóstico de alguma patologia estão em valores inferiores às taxas de erro da 

medição além de o aplicativo oferecer uma maior autonomia ao processo de 

medição de ângulos.  

3.3. Using the microsoft kinect sensor in kinematics analysis (MARTINS et. 

al. 2013) 

O trabalho relacionado, “Using the Microsoft Kinect Sensor in Kinematics 

Analysis” (Martins et. al. 2013), mostra o uso do sensor Kinect no campo da analise 

biomecânica, para isso os autores utilizaram a biblioteca aberta OpenNI e 
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implementam um software na linguagem Java, a figura 23 mostra a interface do 

software desenvolvido neste trabalho. 

Figura 23- Interface Java 

 

Fonte: Martins et. al. (2013) 

Como mostrado na figura 23, os principais segmentos do corpo são captados, 

e dados como ângulos de velocidade angulares são obtidos, estes valores são 

utilizados para calcular os ângulos dos segmentos, na figura 24 é mostrado estes 

valores calculados para o ombro. 
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Figura 24- Ângulos calculados para o Ombro 

 

Fonte: Martins et. al. (2013) 

Por fim o trabalho realiza testes comparativos entre métodos bidimensionais 

convencionais de analise biomecânicas e a analise utilizando o sensor Kinect, a 

tabela 3 mostra este comparativo. 

Tabela 3– Medias das diferenças dos ângulos medidos com os dois 

sistemas. 

Velocidade 

(km/h) 

Ângulo máximo de flexão do 

joelho medido com kinect 

(graus) 

Ângulo máximo de flexão do 

joelho medido com câmeras de 

vídeo (graus) 

Diferença nas 

medidas (graus) 

2,1 55,50 51,33 4,17 

3,1 59,99 58,65 1,34 

3,6 61,95 59,34 2,43 

4 58,26 59,52 -1,26 
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4,2 63,54 60,63 2,91 

4,5 62,04 61,74 0,3 

5 63,72 62,55 1,17 

5,3 65,35 62,61 2,74 

Fonte: Martins et. al. (2013) 

 Por meio destes valores o trabalho constata o aumento da taxa de erros a 

medida que se aumenta a velocidade do movimento porém também resalta a 

existência de uma certa linearidade nestas taxas de erro, por fim o trabalho vê esta 

taxa de erro com um dos pontos negativos do uso do sensor kinect no entanto por 

possuir um melhor custo beneficio o sensor segundo Martins (2013) se mostrou uma 

boa opção. 

3.4. Measurement of shoulder range of motion in patients with adhesive 

capsulitis using kinect  (LEE  et. al. 2015) 

No trabalho “Measurement of shoulder range of motion in patients with 

adhesive capsulitis using kinect” (Lee et. al. 2015), faz um estudo de pacientes com 

capsulate adesiva de ombro, uma desordem de ombro comum na meia idade com 

uma prevalência de 2% na população geral (TASTO, 2007). O trabalho relacionado 

mostra que para se obter o diagnóstico deste tipo de lesão as medições de 

amplitude de movimento são essenciais. Estas medições são realizadas utilizando 

um goniômetro e podem ser inconvenientes e algumas vezes não confiáveis, o 

trabalho então sugere a utilização de um sensor kinect para realizar estas medições, 

e com os valores lidos faz um comparativo entre as leituras do goniômetro e do 

sensor Kinect. 

As médias de diferença entre as medições realizadas com o sensor Kinect e o 

goniômetro (Amplitude de Movimento, medida com Kinect – Amplitude de 

Movimento, medida com goniômetro) são mostradas na tabela 4. 
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Tabela 4– Médias das diferenças entre kinect e goniômetro 

Movimento Membro Superior Diferença Graus 

Flexão -0,12º 

Abdução 4,17º 

Rotação Externa 1,61º 

Fonte: Lee et. al. (2015)  

Para validar a utilização do uso do sensor Kinect como ferramenta capaz de 

diagnosticar se o paciente possui ou não esta lesão o trabalho proposto utilizou 

inicialmente, os mesmos valores de corte aplicados em uma avaliação com 

goniômetro (flexão < 165°, abdução < 150°, ou rotação externa < 45°) com estes 

valores 10 dos 12 pacientes foram diagnosticados com a lesão, posteriormente o 

trabalho utilizou valores de corte ótimos das curvas ROC, (flexão < 158,3°, abdução 

< 159,1°, ou rotação externa < 59,1°) e todos os 12 pacientes com a lesão foram 

diagnosticados positivamente, em complemento em nenhum dos testes realizados 

pacientes que não possuíam a lesão foram diagnosticados positivamente. 

Baseado nestes dados e em sua concordância de medidas com o goniômetro o 

trabalho conclui que o sensor Kinect pode ser utilizado para de medir a amplitude de 

movimentos e capaz de diagnosticar a capsulite adesiva em pacientes. 

3.5. Conclusão sobre os trabalhos relacionados 

Conforme descrito nas seções anteriores, o projeto desenvolvido tem como 

base a implementação de um sistema capaz de medir os ângulos de amplitude de 

movimento dos membros superiores gerar um arquivo de avaliação destes ângulos 

medidos e movimentar uma órtese ativa de acordo com estes ângulos lidos. O 

quadro 1, traz um comparativo das principais funcionalidades dos trabalhos 

relacionados listados em comparação ao projeto proposto. 
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Quadro 1- Comparativo entre os principais trabalhos relacionados 

Funcionalidade ROBOTIC 

ARM WITH 

ARTIFICIAL 

MUSCLES 

IN 

REHABILIT

ATION 

(BORIS et. 

al. 2014) 

VALIDITY AND 

RELIABILITY OF ARM 

ABDUCTION ANGLE 

MEASURED ON 

SMARTPHONE: A 

CROSS-SECTIONAL 

STUDY(VARGAS, 

2016) 

USING THE 

MICROSOFT 

KINECT 

SENSOR IN 

KINEMATICS 

ANALYSIS 

(MARTINS et. 

al. 2013) 

 

MEASUREMENT 

OF SHOULDER 

RANGE OF 

MOTION IN 

PATIENTS WITH 

ADHESIVE 

CAPSULITIS USING 

KINECT (LEE et. Al. 

2015) 

PROJET

O 

DESENV

OLVIDO 

Componenete robótico para 

reabilitação 

Possui Não Possui Não Possui Não Possui Possui 

Controle de órtese ativa 

simultâneamente 

Não Possui Não Possui Não Possui Não Possui Possui 

Interface para utilização de 

profissional da área 

Não Possui Possui Não Possui Não Possui Possui 

Permite o salvamento de 

arquivo de exercicio 

Não Possui Não Possui Não Possui Não Possui Possui 

Medição dos ângulos de 

forma ininterrupta 

Não Possui Não Possui Não Possui Não Possui Possui 

Geração de parecer de 

paciente avaliado 

Não Possui Não Possui Não Possui Não Possui Possui 

Permite a movimentação de 

órtese ativa remotamente 

Não Possui Não Possui Não Possui Não Possui Possui 

Utiliza sensor Kinect Não Possui Possui Possui Possui Possui 

Fonte: AUTOR (2016)  

Levando em consideração os dados levantados nesta seção e o quadro 1 

apresentado, pode-se chegar à seguinte conclusão: existe uma boa quantidade de 

estudos relacionados à medição de amplitudes de movimento utilizando o sensor 

kinect, porém estes estudos não fornecem nenhum tipo de interface, software ou 

parecer de avaliação que permita o uso dos dados de medição por profissionais da 

área da fisioterapia, além destes fatores a falta de um sistema que permita o 

controle de uma órtese ativa de forma remota ou simultaneamente com o 

fisioterapeuta demonstram várias lacunas abertas em relação à utilização deste 

sensor e no uso de novas tecnologias para tratamento e avaliação de pacientes com 

patologias motoras nos membros superiores. 
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4. PROJETO DESENVOLVIDO 

O projeto desenvolvido é composto por software e hardware. Estes 

componentes serão detalhados nas subseções seguintes de forma separada, 

primeiramente o software e em seguida o hardware. 

4.1. Software 

 O software desenvolvido para este projeto está dividido em duas partes, 

conforme o diagrama em blocos do software da figura 25: firmware e softwares de 

interface gráfica e processamento de dados (Avaliação e Carregamento de 

Exercício). 

O firmware é responsável pela configuração do microcontrolador, e tem a 

função de receber os dados do PC usando a interface serial e movimentar a órtese 

de acordo com os dados recebidos. 

Figura 25- Diagrama de blocos do software 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

O sistema de interface gráfica possui dois softwares, desenvolvidos na 

linguagem Processing que é uma linguagem de programação de código aberto e 

ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), que tem por base o Java 

(PROCESSING, 2012). Dentre os dois softwares, um deles tem como função a 

avaliação da amplitude de movimento do paciente, ativação da órtese e salvamento 

de exercícios captados, sendo denominado como software de avaliação. O outro 

software tem como função o carregamento dos exercícios salvos e a ativação da 

órtese, sendo chamado de software de exercícios.   

4.1.1. Software de Avaliação 

Como parte da implementação do software de avaliação foi instalado o 

software OpenNI (Open Natural Interaction), um SDK de desenvolvimento de 
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aplicações para dispositivos de interação natural (Natural Interaction). Este SDK 

permite o desenvolvimento em várias linguagens de programação além de ser um 

software open source, que pode ser usado em diversas plataformas. A figura 26 

mostra parte da interface do software de avaliação no momento em que está 

medindo os movimentos de um usuário. 

Figura 26- Parte da Interface do Software de Avaliação 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

Após o usuário clicar no botão iniciar, item A da figura 26, a metade da 

esquerda da interface do sistema desenvolvido (item B), irá apresentar a imagem em 

profundidade captada pelo sensor kinect. Para que o software inicie a medição dos 

ângulos após clicar no botão iniciar, é necessário que o paciente realize um 

processo de calibração, que consiste em ficar em frente ao sensor a uma distância 

de cerca de 3 metros e em uma posição pré-definida, conforme a figura 27. 

Figura 27- Posição de Calibragem 

 

Fonte: AUTOR(2016) 

Após este processo, a medição de ângulos é iniciada e através dos itens R1, 

R2, R3, R4, mostrados na figura 28, pode-se saber o ângulo de movimento atual dos 

ombros e cotovelos do paciente, utilizando para isso as informações das juntas 
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captadas pelo sensor Kinect. Estas informações são obtidas com auxílio da 

biblioteca OpenNI, que fornece a posição das juntas do corpo em coordenadas. 

Figura 28- Medição dos ângulos R1, R2, R3, R4 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 Com o uso dos conceitos apresentados neste documento sobre geometria 

analítica para auxiliar no cálculo dos ângulos, foi criada uma função AnguloOf, que 

recebe três argumentos, sendo dois vetores que representam as extremidades do 

membro cujo ângulo é o que será calculado e um terceiro vetor que representa o 

eixo de orientação. Esta função subtrai um vetor do outro, o que resulta em um novo 

vetor que representa o membro que conecta estes dois vetores. A lógica desta 

função é mostrada na figura 29. 

Figura 29- Representação da função AnguloOf 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

 Em seguida, uma função nativa, que calcula o ângulo entre dois vetores, 

calcula o ângulo entre o membro e o eixo oposto do membro em questão. Esta 
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função retorna em radianos, então uma conversão para ângulos é feita. Logo, para o 

ombro deve-se calcular o ângulo entre o braço em referência a orientação do tronco, 

e para o cotovelo, o ângulo entre o antebraço em referência a orientação do braço. A 

figura 30 mostra os itens M1, M2, M3 e M4, nos quais ficam salvos os valores de 

amplitude máxima atingidos por aquele usuário. Além disso, existe a opção de zerar 

os valores durante a captação através do item RESET, para evitar o uso de algum 

dado inconsistente captado na geração de documento de avaliação. 

Figura 30- Nome e Medições 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

Em seguida, a figura 31 traz o item NAME que permite a inserção do nome do 

paciente avaliado para que, ao se clicar no item GERAR_PDF, seja gerado um 

documento de avaliação do paciente com estes valores máximos. Por fim, na 

interface existem dois itens BT:BT1, que ativa a órtese enviando os valores captados 

via serial para o sistema embarcado da órtese, e BT2, que cria um arquivo de 

exercícios com os valores dos ângulos captados a partir do momento em que este 

botão seja acionado. 
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Figura 31- NAME, GERAR_PDF, BT1, BT2 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

Estes itens completam os componentes presentes no software de avaliação e 

contemplam todas as funcionalidades do projeto desenvolvido, incluindo a 

possibilidade de no futuro se utilizar os itens de operação da órtese ativa para um 

processo de reabilitação remota. 

4.1.2. Software de Exercício 

Este software faz a leitura de um arquivo salvo pelo software de avaliação e 

oferece a opção de ativar os movimentos da órtese usando estes valores. A figura 

32 mostra a interface deste software. Nesta imagem, o item A mostra o botão que, 

quando clicado, abre uma janela para busca do arquivo de exercício, o item B indica 

o status de carregamento do exercício carregado e o item D habilita a movimentação 

da órtese com os movimentos contidos no arquivo carregado. 

O propósito deste software é fornecer a possibilidade de um processo de 

reabilitação remota de um paciente, por esta razão ele foi implementado 

separadamente e não como uma opção extra no software de avaliação. 
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Figura 32- Interface software exercicio 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

4.2. Hardware do projeto 

A pesquisa teórica descrita anteriormente serviu de base para a escolha do 

microcontrolador utilizado no projeto. Este tópico tem como finalidade listar os 

componentes que foram utilizados e descrever suas características. 

O hardware do projeto, conforme figura 33, está composto, basicamente, na 

parte de movimentação do membro por um servo motor que fica preso ao membro 

por uma estrutura, e um microcontrolador para fazer o processamento dos dados 

recebidos por interface serial enviados pelo software do projeto e realizar a ativação 

do servo motor. 



51 

Figura 33- Hardware do projeto 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

Este projeto recebe, por interface serial, o ângulo de movimento enviado por 

um dos softwares desenvolvidos e os envia ao servo motor através de um sinal 

PWM, fazendo com que o servo motor rotacione até a posição. Para isso, o firmware 

carregado no microcontrolador tem como função receber dados via comunicação 

serial e converter em sinal PWM para o servo motor. 
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5. RESULTADOS 

Este capítulo apresenta, analisa e discute os resultados obtidos no estudo de 

caso complementar que integra esta investigação. Primeiramente uma breve 

introdução, seguida de três subcapítulos, nos quais são apresentados os 

procedimentos quanto à captação de dados e a execução das técnicas utilizadas. 

Segue-se a análise e discussão dos dados recolhidos e finaliza com comparativos e 

identificações das limitações do projeto. 

5.1. Introdução 

O projeto foi testado sobre dois aspectos, primeiramente no aspecto de 

precisão onde foi realizado um comparativo entre as leituras de ângulos de 

movimento utilizando o projeto criado e um goniômetro. O projeto também foi 

testado quanto a sua funcionalidade de gerar uma avaliação do paciente onde um 

comparativo entre um parecer utilizando os dados de uma avaliação convencional e 

a avaliação gerada pelo software foi realizada. 

5.2. Procedimentos para a captação teste de precisão 

 

Para esta fase, no Bloco 34 da fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do 

Sul (UNISC), realizada juntamente com o profissional da fisioterapia, professor 

Rafael Kniphoff da Silva, uma captação de dados onde inicialmente uma breve 

explicação das amplitudes de movimento a serem realizadas foi feita e em seguida, 

foram executadas as medições das amplitudes solicitadas, na posição de pé. Cada 

medição foi realizada utilizando um goniômetro mostrado nos capítulos anteriores e 

o projeto desenvolvido com o braço na mesma posição para ambos. Esta captação 

de dados foi realizada no mês de outubro de 2016. 

 

5.3. Procedimentos para a captação teste de avaliação 

 

Esta etapa foi realizada no Bloco 34 da fisioterapia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul (UNISC), foi acompanhada por uma profissional da fisioterapia, ela 

contou com uma paciente do sexo feminino com 43 anos de idade e diagnosticada 

portadora de artrite reumatóide nos ombros. Primeiramente foi dada uma breve 

explicação dos movimentos que deveriam ser realizados pela paciente foi feita. Em 
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seguida, a paciente foi submetida à avaliação de amplitude de seu movimento 

utilizando o projeto implementado, os movimenos de abdução foram repetidos três 

vezes de forma a consolidar os dados captados, a paciente também passou pelo 

procedimento convencional de medida de ADM com o goniômetro, processo este 

feito por um profissional da fisoterapia. 

5.4. Análise e discussão dos resultados 

Este projeto desenvolvido possui dois métodos de análise um em relação a sua 

precisão quando comparado com as medições utilizando um goniômetro e outro em 

relação à avaliação, onde um paciente teve suas amplitudes de movimento medidas 

por goniometria e pelo sistema implementado e uma compaação entre os valores 

obtidos foi feita. 

A tabela 5 traz um comparativo entre as medições captadas com o goniômetro 

e as captadas pelo projeto implementado, o membro avaliado foi o braço direito e 

em todas as medições para cada amplitude medida o membro permaneceu imóvel, 

para não comprometer a fidelidade dos dados. 

Tabela 5– Goniômetro X Sistema Desenvolvido 

GONIÔMETRO 

(graus) 

SOFTWARE DE 

AVALIAÇÃO (graus) 

DIFERENÇA 

(graus) 

45º 46º 1º 

90º 89º 1º 

135º 138º 3º 

180º 179º 1º 

Fonte: AUTOR (2016) 

Nesta tabela 5 ainda pode-se observar o campo diferença onde se mostra a 

diferença em graus das medições, que serve para se fazer um comparativo dos 

valores, que em termos reais, considerando as medições feitas pelo goniômetro 

atribuindo um peso de 100%, as medições feitas pelo projeto apresentaram 98,5% 

de resultado comparativo, ou seja, 1,53% de diferença. 

O segundo método de análise está relacionado à validação do projeto na 

avaliação da paciente SK, a tabela 6 traz os valores captados com o goniômetro e 
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os captados pelo projeto implementado, além de um campo com a diferença entre 

os valores, os membros avaliados foram os braços e em todas as medições o 

paciente foi orientado a realizar o mesmo tipo movimento e repetí-lo três vezes para 

consolidar as leituras. 

Tabela 6– Avaliação Goniômetro X Avaliação Sistema Desenvolvido 

 Goniômetro Sistema Diferença dos 

Valores 

Ombro Direito 145º 139º 6º 

Ombro Esquerdo 135º 124º 11º 

Diferença Entre os 

Membros 

10º 15º 5º 

Fonte: AUTOR (2016) 

Com os valores da tabela 6 realiza-se o mesmo procedimento aplicado aos 

valores da tabela 5, ou seja, em termos reais, considerando as medições feitas pelo 

goniômetro, atribuindo um peso de 100%, as medições feitas pelo projeto 

apresentam 91,5% de resultado comparativo, ou seja, 8,5% de diferença, uma valor 

maior em comparação ao obtido na compração anteior, porém este aumento na 

diferença pode ser justificado pelo fato de o paciente ter realizado o movimento de 

abdução com uma compensão em flexão de ombro, que foi corrigida pelo 

profissional da fisioterapia que acompanhava o processo, contudo durante a 

avaliação com o goniômetro o paciente pode também ter compensado o movimento 

e não ter sido corrigido e desta forma gerado esta alteração nos valores captados. 

Ainda assim estas variações possuem uma simetria onde a amplitude máxima do 

membro esquerdo foi maior que a do membro direito em ambas as avaliações e a 

diferença de amplitude entre os dois membros também existiu. A figura 34 mostra a 

ficha de avaliação gerada para a paciente SK com o projeto desenvolvido. 
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Figura 34- Ficha de Avaliação do Paciente 

 

Fonte: AUTOR (2016) 

Esta figura 34 traz os itens de A até G.A e C apresentam os valores máximos 

de ADM nos movimentos de abdução dos ombros medidos pelo projeto, os itens B e 

D mostram os valores máximos no movimento de flexão do cotovelo (estes valores 

visam um uso futuro em uma análise de movimento dos cotovelos e foram mantidos 

no projeto, porém não foi validado até o presente momento), o item E, mostra um 

“avatar” com os membros superiores nas posições dos ângulos máximos atingidos 

pelo usuário como método ilustrativo para o fisioterapeuta, o item F traz a diferença 

de ADM máxima atingida entre os movimentos de abdução dos ombros (este fator é 

importante em casos de pacientes mastectomizadas, por exemplo, como citado no 

capitulo 2.2), além disso, o documento de avaliação disponibiliza uma área onde o 

fisioterapeuta pode adicionar informações pertinentes ao paciente avaliado, item G. 



56 

Esta avaliação foi discutida junto ao professor de fisioterapia, Rafael Kniphoff 

da Silva, e os valores obtidos se mostraram válidos se levando em conta os fatores 

anteriormente citados especialmente no processo de captação dos valores da 

goniometria na avaliação da paciente. 

Por fim, realizou-se dois comparativos entre trabalhos relacionados, ambos em 

relação á media de diferença de medições utilizando o seu sistema e a goniometria, 

e comparando esta diferença a obtida neste projeto. A tabela 1, mostra o primeiro 

comparativo entre a diferença encontrada no movimento de abdução no trabalho de 

Lee et al.(2015). 

Tabela 7– Média das Diferenças Entre os Trabalhos 

 DIFERENÇA 

(graus) 

LEE 4,17º 

PROJETO 1,5º 

Fonte: AUTOR (2016) 

Pode-se observar que o presente trabalho em comparação ao de Lee et al., 

possui um menor valor de diferença entre as medições, o que leva este trabalho a 

possuir uma maior qualidade nos resultados obtidos. Em seguida, na tabela 8 é feito 

um comparativo de medições de amplitude máxima do movimento de abdução em 

pacientes com alguma patologia, esta tabela compara este projeto com o de Vargas, 

A.; Roldán, J. (2016). 

Tabela 8– Médias Vargas X Projeto 

 DIFERENÇA (graus) 

VARGAS 22,65 º 

PROJETO 7,33 º 

Fonte: AUTOR (2016) 
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Observa-se nesta tabela 8, que o presente trabalho em comparação ao de 

Vargas, A.; Roldán, J.(2016), também possui um menor valor de diferença entre as 

medições, o que leva este trabalho mais uma vez a possuir uma maior qualidade 

nos resultados obtidos na avaliação de pacientes com algum tipo de patologia nos 

membros avaliados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de conclusão apresentou um projeto capaz de realizar com o 

sensor Kinect a medição de ADM dos ombros de seu usuário e disponibilizar estes 

dados para profissionais da área da fisioterapia como alternativa aos métodos 

convencionais utilizados. O trabalho também apresenta o uso de órteses ativas no 

processo de reabilitação de pacientes, através de um protótipo de órtese que pode 

ser controlado a partir de movimentos captados pelo projeto criado. 

Para isso, foram necessários estudos e conceitualizações apresentados no 

Capítulo 4. Estes, relacionados à area da biomecânica, buscam as características de 

movimento dos membros superiores relacionados às lesões que acometem estes 

membros e que possam ter seu diagnóstico auxiliado pelo sistema proposto. Além 

disso, foram realizados estudos sobre órteses e órteses ativas que servem como 

base para o protótipo de órtese ativa desenvolvido, conceitos sobre geometria 

analítica, sendo utilizados para os cálculos desempenhados pelo software 

implementado. 

Além dos estudos e definições citados anteriormente, fez-se necessário uma 

ampla pesquisa em relação à parte de reconhecimento de gestos, com o objetivo de 

definir a melhor tecnologia para realizar a captura levando em consideração o custo 

de sensores a complexibilidade de analise e o quanto invasiva a captura seria. A 

tecnologia que melhor balanceou todos estes fatores optou pelo uso do sensor 

Kinect que, além destas características, também representa uma nova tendência na 

analise e interpretação de gestos. 

Para o desenvolvimento do protótipo da órtese ativa foi realizado uma 

conceitualização sobre sistemas embarcados e a apresentação do hardware 

escolhido para a implementação levando em conta as particularidades do sistema 

embarcado projetado como, controle de servo motor e comunicação serial, o 

hardware apresentado foi o Arduino. 

Existiram diversos desafios para o desenvolvimento deste trabalho, desde a 

captação dos gestos e o método matemático utilizado para se determinar os valores 

de ADM até as reuniões com profissionais da fisioterapia para se determinar como 

estas informações deveriam ser dispostas na interface do sistema, quais 
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informações o documento de avalição deveria conter e quais possibilidades futuras o 

protótipo de órtese ativa iria proporcionar, além das captações de dados com 

pacientes e especialistas para se gerar os comparativos. 

Como contribuição social e cientifica deste trabalho, pode-se citar a 

possibilidade de o mesmo vir a ser utilizado por profissionais da área da fisioterapia 

como um sistema de avaliação de pacientes confiável, rápido e pouco invasivo, alem 

de o protótipo de órtese ativa oferecer uma possibilidade de no futuro se 

implementar um modelo de reabilitação remota. 

Dentre os trabalhos relacionados foi feita uma pesquisa de caracteriticas e 

funcionalidades apresentadas no quadro 1, seção 3.5, capitulo 3, onde há uma 

comparação entre os trabalhos relacionados estudados e o projeto proposto neste 

TCC, onde se pode notar a carência de sistemas voltados a usuários finais utilizando 

as vantagens oferecidas pelo sensor Kinect, carências estas que são supridas pelo 

projeto desenvolvido. 

Pode-se concluir que os objetivos gerais deste trabalho foram alcançados, visto 

que foi possível desenvolver um projeto capaz de medir de forma satisfatória as 

ADMs quando comparado com os métodos convencionais, goniometria, além de 

permitir a geração de um documento de avaliação contendo as amplitudes máximas 

do movimento de abdução do ombro alcançadas pelos pacientes, este documento 

pode servir como alternativa ao método convencional de goniometria tendo em vista 

a alta taxa de simetria dos valores lidos, todos estes processos de testes foram 

acompanhados por um profissional especialista (Fisioterapeuta). E por fim ainda 

existe a capacidade de se gravar e executar gestos pela órtese que permite no 

futuro um sistema de reabilitação remota. 

6.1. Trabalhos Futuros 

Ao finalizar este trabalho pode-se definir algumas melhorias relevantes ao 

projeto que pode tornar o mesmo uma ferramenta mais ampla, sendo uma delas a 

implementação de medições para os outros membros do corpo humano como as 

pernas e a adição da medição de outros movimentos como rotação e pronação, 

além de se avaliar outros componetes do braço como pulso e a utilização dos 
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valores já lidos de flexão do cotovelo na identificação e medição de ADM em 

pacientes que possuam alguma patologia que atinja estes membros. 

Contudo a sugestão mais significativa para este sistema seria a implementação 

de uma órtese ativa em escala real capaz de ser usada por pacientes, onde seria 

possível a realização de testes voltados à reabilitação remota de pacientes e faria o 

projeto implementado se tornar uma plataforma de avaliação e reabilitação. 
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