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Resumo
CARDOSO, Lucas R. L. Dispositivo robótico instrumentado para reabilitação
bimanual: estudo de caso com aprendizagem motora em pessoas típicas. 2019. 112 f.
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia
da Escola de Engenharia de São Carlos – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e
Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.

Do ponto de vista neurológico, o processo de recuperação de uma determinada função
motora, acometida por alguma lesão cerebral (por exemplo, AVC), pode ser entendido como
uma forma de reaprendizagem. O treinamento bilateral recruta áreas corticais específicas
no cérebro que são diferentes da combinação daquelas unimanuais. Em geral, estudos em
aprendizagem motora e dispositivos comercialmente disponíveis, focam na execução de
tarefas unilaterais. Este trabalho apresenta o desenvolvimento, construção e validação
experimental de um novo dispositivo bimanual cujo objetivo é permitir a implementação
de paradigmas experimentais para estudo de aprendizagem motora no campo bimanual, e
servir como ferramenta de reabilitação. Ele emula o controle de uma bicicleta através de um
guidão instrumentado composto por 6 células de carga que medem as forças de interação
do usuário em diferentes direções, bem como um motor acoplado ao eixo de maneira
a proporcionar distintos campos de força, simulando ambientes diversos. O sistema de
controle foi simulado e testado, e todo o dispositivo foi modelado conforme suas equações
dinâmicas. Foi desenvolvido um protocolo experimental para testes pilotos com um grupo
de indivíduos típicos (n = 10) no qual uma tarefa de tempo de reação (Task Reaction Time)
foi executada em duas modalidades: RAN - os alvos a serem atingidos em cada rodada eram
mostrados de forma aleatória; ou CW - o aparecimento dos alvos seguia uma sequencia
previamente conhecida pelos participantes. Os voluntários foram instruídos a buscar o
centro dos alvos com o menor erro e no menor tempo possível. Observou-se que apenas
na modalidade RAN o módulo do erro angular médio diminuiu conforme o aumento da
prática na atividade, da mesma forma como estudos reportam para atividades unimanuais
semelhantes. O aumento do tempo de reação e a redução da velocidade de movimentação,
encontrados no mesmo período, representam um resultado distinto do reportado para
casos unilaterais. A análise cinética das forças de interação dos participantes ao longo da
atividade demonstrou que, tanto RAN como CW, apresentaram redução gradativa da força
de preensão média em ambas as mãos dos participantes. Este último resultado demonstra
que mesmo no cenário CW pode ter havido algum tipo de adaptação, ao contrário do que
se pensava ou é reportado para tarefas semelhantes, unimanuais.

Palavras-chaves: AVC. bimanual. reabilitação. aprendizagem motora. dispositivo robó-
tico.





Abstract
CARDOSO, Lucas R. L. Robotic device for bimanual trainning: case study involving
motor learning with health subjects. 2019. 112 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de
Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos
– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.

From a neurologic perspective, functional improvements after injury (e.g. stroke) can be
recognized as a learning process. With regard to the bimanual tasks, evidences in literature
demonstrate that bilateral training recruits specific motor cortical areas that are different
from the combination of the ones that are active when single limbs are controlled separately.
In despite of this fact, the majority of studies regarding motor learning as well as the
related commercially available devices focus on unilateral tasks. In this context, this work
presents the development, construction and pilot tests results for a brand new device which
aim is to provide a simple mean for the implementation of experimental paradigms in
motor learning in the extent of bimanual tasks, and also to serve as a rehabilitation tool. It
emulates a bicycle control using an instrumented handlebar with 6 load cells that measure
the individual’s interaction forces in different orientations, as well as an actuated system
directed coupled to its axis, in a way to promote different kind of force fields for different
scenarios. The control system was simulated and tested, and the device was modeled based
on their dynamic equations. It was developed an experimental protocol in order to test
the system with a group of health subjects (n = 10), using a task reaction time in two
different ways: RAN - targets of each turn was shown in a random sequence; or CW -
targets appearance was according to a pre-determined sequence known by the subject. All
participants were told to try to reach the targets as fast as possible and with minimal
angular error. It was observed that only for the RAN mode the modulus of the average
angular error decreased as practice increased, following what was expected by studies with
similar unimanual tasks. The increase in reaction time and decrease in movement speed,
observed in the same period, represent different result compared to unilateral related
studies. Kinetic analysis of subject’s interaction forces revealed that, either in RAN or CW,
there was a gradual decrease in average prehension force in both hands. This last result
suggests that even in CW mode might happened an adaptation process, different from
what was thought based on kinematic observations or from what in reported in related
studies with unimanual tasks.

Keywords: stroke. bimanual. recovery. motor learning. robotic device.
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1

1 Introdução

1.1 Contextualização e Motivação

Segundo a Organização Mundial da Saúde, Acidente Vascular Cerebral1 (AVC) é
a segunda maior causa de morte em todo o mundo (JOHNSON et al., 2016). No Brasil,
nas últimas décadas há ainda uma tendência de aumento em decorrência da crescente
população de indivíduos com mais de 60 anos de idade. No período de 2000 a 2009,
essa faixa da população subiu 33, 65% (DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL
AFFAIRS, 2011), o que certamente é uma das razões que levam o país ter a maior taxa de
mortalidade por AVC de toda a América Latina (LOTUFO, 2005).

As consequências do AVC despertam ainda mais atenção quando também levamos
em conta os sobreviventes. Suas sequelas podem atingir funções neurológicas – decorrendo,
entre outros, em dificuldades na fala, na habilidade de comer e engolir ou na capacidade
de se locomover e utilizar os membros superiores. Estima-se que 40% dos sobreviventes de
AVC tenham as funções dos membros superiores cronicamente comprometidas (BOYD;
VIDONI; WESSEL, 2010), tendo, este fato, um severo impacto na execução de atividades
de vida diária (AVD), como realizar a higiene pessoal, alimentar-se ou executar tarefas
domésticas.

Durante a fase sub-aguda ou crônica (aproximadamente 6 meses após a ocorrência
do AVC) as melhorias em desempenho funcional em geral não são mais consideradas
espontâneas (JØRGENSEN et al., 1995), mas estão associadas à treinamento, o qual pode
ser interpretado como um tipo de Aprendizagem Motora (WARRAICH; KLEIM, 2010). É
a partir desta perspectiva, que se justifica o estudo de mecanismos de aprendizagem motora
no âmbito do desenvolvimento de novos métodos e estratégias de terapia de reabilitação
motora.

As investigações neste campo são comumente suportadas por um certo paradigma
experimental, tendo como objetivo explorar um dos três principais componentes de qualquer
habilidade motora: (1) formação de um objetivo de movimento (PASSINGHAM; WISE,
2012); (2) seleção de um conjunto de ações apropriadas para a sua execução; e (3) execução
da ação selecionada. Desta forma, alguns exemplos de paradigmas experimentais são aqueles
que fazem uso de campo de força para estudo de adaptação motora (SHADMEHR; MUSSA-
IVALDI, 1994; SHADMEHR; MOUSSAVI, 2000); aqueles que testam a velocidade e a forma
como se dá a resposta à um determinado estimulo, cujas interpretações estão associadas
à seleção da ação e à execução do movimento (VERWEY, 2001; PASSINGHAM; WISE,

1 Na literatura nacional, também é muitas vezes designado por Acidente Vascular Encefálico ou AVE.
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2012; ROBERTSON, 2007); ou então os experimentos envolvendo acuracidade motora
(MÜLLER; STERNAD, 2004; MÜLLER; STERNAD, 2009; SHMUELOF; KRAKAUER;
MAZZONI, 2012), exclusivamente associados à execução da ação motora. Atualmente é
muito comum observar sistemas instrumentados e atuados sendo empregados para ampliar
o alcance deste tipo de experimentos, medindo características cinemáticas (por exemplo,
posição e velocidade) e dinâmicas dos movimentos (força e torque), ou fornecendo ao
usuário um retorno da interação que esta sendo realizada (podendo ser visual, háptico,
sonoro, entre outros) (SHADMEHR; MUSSA-IVALDI, 1994; SHADMEHR; MOUSSAVI,
2000; VERWEY, 2001; PASSINGHAM; WISE, 2012; ROBERTSON, 2007; MÜLLER;
STERNAD, 2004; MÜLLER; STERNAD, 2009; SHMUELOF; KRAKAUER; MAZZONI,
2012).

No entanto, uma deficiência comum deste rol de estudos em aprendizagem motora
é que eles são, em sua grande maioria, desenvolvidos exclusivamente com atividades
unimanuais, apesar do maior numero de AVD dependerem de ambas as mãos e braços
para serem realizadas (WALLER; WHITALL, 2008). De fato, alguns estudos demonstram
que o treinamento bilateral recruta áreas corticais específicas do cérebro (SADATO et al.,
1997; DONCHIN et al., 1998), o que significa que controlar ambos os braços juntos não é
equivalente à sobreposição dos efeitos decorrentes do controle de cada um separadamente
(WALLER; WHITALL, 2008). Concordando com este resultado, outros autores também
sugerem ser limitada a transferência de funções motoras unimanuais para bimanuais
(TAUB et al., 2006).

No contexto da reabilitação clínica (mas não exatamente abordando aprendizagem
motora), existe um número crescente de estudos na literatura ou mesmo dispositivos
comercialmente disponíveis para este propósito (VAN DELDEN et al., 2012; WOLF et
al., 2014). O trabalho de Lum, Reinkensmeyer e Lehman (1993), possivelmente um dos
pioneiros, apresenta um dispositivo de um grau de liberdade, para extensão e flexão bilateral
de punhos, em diferentes tarefas rítmicas. MIME (BURGAR et al., 2014), BATRAC
(WHITALL et al., 2000) e Bi-Manu Track (HESSE et al., 2003), são outros exemplos de
dispositivos porém que contam com estudos que reportam resultados de ensaios clínicos
randomizados e controlados (do inglês, Randomized Clinical Trials ou, RCT). Com base
em RCT como estas, diferentes revisões da literatura ressaltam não haver resultados
suficientes para concluir sobre a aplicabilidade deste tipo de dispositivo, em treinamentos
bilaterais, no âmbito da reabilitação clínica (VAN DELDEN et al., 2012; WOLF et al.,
2014). Não obstante, os autores também argumentam que os resultados disponíveis até
o momento são escassos até mesmo para inferir a respeito dos conceitos nos quais o
treinamento bilateral esta baseado (VAN DELDEN et al., 2012). Especialmente esta
última conclusão sugere a necessidade de estudos que elaboram a respeito dos conceitos
do aprendizado motor bimanual, no lugar de sugerir novos procedimentos ou aparatos
focados na reabilitação, propriamente dita. Estudos atuais com objetivos relacionados à
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este, em geral, investigam tarefas que não exploram importantes características das ações
bimanuais como coordenação ou cooperação entre membros, mas, no lugar, demandam
movimentos simultâneos e não acoplados (BERNER; HOFFMANN, 2008; YOKOI; BAI;
DIEDRICHSEN, 2016).

1.2 Proposta
Com base no contexto descrito na seção anterior, este trabalho apresenta o desen-

volvimento, construção e validação experimental de um novo dispositivo bimanual cujo
objetivo é permitir a fácil implementação de paradigmas experimentais para estudo de
adaptação motora no campo bimanual, além de servir como ferramenta de reabilitação.

O dispositivo emula o controle de uma bicicleta através de um guidão instrumentado
composto por 6 células de carga que podem medir as forças de interação do usuário em
diferentes direções, bem como um motor acoplado ao eixo de maneira a proporcionar
distintos campos de força, simulando ambientes diversos.

A Figura 1a apresenta uma imagem com os principais elementos que constituem o
dispositivo, ao passo que a Figura 1b demonstra um indivíduo típico durante a utilização
do guidão, ao longo de um determinado protocolo experimental.

1.3 Objetivos
O presente trabalho tem como principal objetivo:

• Desenvolver um dispositivo de treinamento e monitoramento de reabilitação de
sobreviventes de AVC que simule o funcionamento de uma bicicleta. Através dele, re-
alizar experimentos (em pessoas típicas) para avaliação da biomecânica dos membros
superiores durante uma tarefa que envolva adaptação motora.

Para tanto, pretende-se cumprir os seguintes objetivos específicos:

i. Projeto e construção. Realizar os projetos mecânico o eletrônico do dispositivo,
atendendo aos seguintes critérios e pontos importantes:

• Design ergonômico e de construção simples;

• Geometria, juntas e graus de liberdade que confiram ao dispositivo característi-
cas de execução fidedignas ao objeto simulado;

• Definição do tipo e número adequado de sensores e atuadores;

• Programação para acionamento e controle dos dispositivos bem como da plata-
forma de feedback a ser utilizada.
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Figura 1 – Dispositivo apresentado e desenvolvido nesta Dissertação. a) Vista geral e
elementos principais; b) Indivíduo típico utilizando o dispositivo.

MONITOR

GUIDÃO

MOTOR DC

A B

Fonte – Elaborado pelo autor.

ii. Protocolo experimental. Estabelecer um protocolo experimental condizente com a
literatura, e adequado para a medição de grandezas relevantes no estudo de adaptação
motora em diferentes abordagens (por exemplo, utilizando campos de força, atividades
com tempo de reação ou repetição de sequências). Validar experimentalmente em
pessoas típicas e comparar com resultados da literatura.

iii. Identificação de sinergias e correlação quantitativas de coordenação bi-
manual. Através de experimentos com pessoas típicas e análise estatística dos
resultados, identificar correlações nas medidas e padrões que ajudem a explicar a
coordenação bimanual em pessoas típicas, durante tarefas que envolvam adaptação
motora nas diferentes abordagens citadas no item ii.

1.4 Organização do Trabalho

O trabalho esta organizado da seguinte forma: primeiramente apresenta-se a fun-
damentação teórica sobre o tema. Em seguida, as características mecânicas e eletrônicas
do dispositivo são detalhadas, juntamente com a descrição da arquitetura de controle
adotada. Em uma nova seção, modela-se o dispositivo e descreve-se o protocolo utilizado
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para testar o sistema de controle bem como as funcionalidades do aparato. Neste mesma
seção, apresenta-se os resultados obtidos, primeiramente, por simulação e, em seguida,
através de um experimento onde houve interação com um sujeito típico. Em seguida,
descreve-se o protocolo experimental e discute-se os resultados obtidos através do experi-
mento realizado em um grupo de pessoas também típicas. Por fim, discorre-se sobre as
conclusões e prospecta-se sobre possíveis trabalhos futuros.
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2 Fundamentação Teórica

O primeiro objetivo desta fundamentação teórica é apresentar alguns dos principais
dispositivos robóticos para reabilitação bimanual em sobreviventes de Acidente Vascular
Cerebral (AVC). A fim de trazer uma compreensão mais ampla e completa sobre o assunto,
na primeira parte desta fundamentação serão tratados alguns dos principais conceitos
e definições acerca de reabilitação em motora em pacientes de lesão neurológica. Em
seguida, em uma segunda parte, será abordado o tema da aprendizagem motora e alguns
de seus paradigmas experimentais, como um mecanismo válido para a reabilitação pós
acometimento motor. Por fim, na terceira e última parte desta fundamentação trata-se
de apresentar os principais dispositivos robóticos para reabilitação bimanual disponíveis
comercialmente ou na literatura acadêmica.

2.1 Reabilitação Motora pós-AVC: Conceitos e Definições

2.1.1 Recuperação Real versus Compensação

Apesar dos avanços científicos dos últimos anos, ainda há grande incerteza a respeito
dos mecanismos que tornam possível a recuperação de movimentos em pacientes com lesão
cerebral e consequente deficit motor. Na tentativa de entender tais mecanismos, a primeira
distinção que se pode fazer é com relação ao que se denota recuperação neurológica ou
real (doravante referido apenas pela segunda terminologia) e compensação. Levin, Kleim e
Wolf (2008) propõem uma definição clara que ajuda a distinguir os dois conceitos, baseada
na estrutura da Classificação Internacional de Funcionalidade, da Organização Mundial
da Saúde (OMS):

1. Recuperação real se refere ao retorno, restituição (reparo), ou redução do prejuízo
das funções motoras corporais, que resulta do reaparecimento dos mesmos padrões de
movimento utilizados antes da lesão (padrões saudáveis). Este processo implica, dentre
outros mecanismos, a recuperação neural de vias e estruturas corticais lesionadas ou,
inclusive, a ativação de outras novas;

2. Compensação está associada ao aparecimento de novos padrões de movimento, os
quais se valem das estruturas motoras intactas ou menos afetadas (grupos musculares
e articulações) para retornar às funcionalidades necessárias.

A seguir aborda-se com mais profundidade cada um dos mecanismos e, em seguida,
discute-se a relação entre ambos no processo de reabilitação como um todo.
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Recuperação Real

A primeira etapa da recuperação real tem início poucas horas decorrido o AVC, ou
seja, ainda na sua fase aguda (BUMA; KWAKKEL; RAMSEY, 2013). Trata-se de um
processo espontâneo, natural do corpo humano, que precede inflamações moderadas a
graves, decorrente de lesão cerebral. A fim de proteger as áreas afetadas, são disparados
alguns mecanismos, tais como:

i. Recuperação da penumbra: a periferia da região central onde o AVC isquêmico
ocorre é conhecida como penumbra. Embora esta também tenha sua irrigação de
oxigênio e suprimentos afetada, ela pode ser temporariamente suportada por sua
vizinhança, não sendo comprometida imediatamente como no caso do centro da
isquemia. Teoriza-se que a recuperação neurológica que um paciente experimenta
seja proporcional ao volume de penumbra que os mecanismos espontâneos conseguem
restaurar (BARON, 2005). A recuperação desta área decorre principalmente do
gradual retorno da atividade de parte dos neurônios da penumbra (já que o fluxo
sanguíneo foi reduzido, porém não eliminado) e da reversão de danos estruturais aos
dendritos, ao longo da reperfusão (ZHANG, 2005);

ii. Neuroplasticidade espontânea: após o AVC, tanto as áreas ao redor da lesão
quanto aquelas distantes, porém anatomicamente conectadas, experimentam al-
terações fisiológicas e neuroanatômicas. Em estudos com roedores, por exemplo,
nas primeiras semanas após um AVC isquêmico induzido, observou-se o aumento
espontâneo de substâncias associadas ao crescimento dendrítico e sinaptogênese
(como o Fator de Crescimento Nervoso – ou Nerve Growth Factor, NGF – e o Fator
Neurotrófico Derivado do Cérebro – ou Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF)
(CARMICHAEL, 2006);

Alguns autores sugerem que a avaliação da evolução temporal da recuperação
espontânea, revela um padrão logarítmico (Fig. 2) (KWAKKEL; KOLLEN; TWISK,
2006; LANGHORNE; BERNHARDT; KWAKKEL, 2011). Desta maneira, se por um lado
imediatamente após o AVC, o processo exerce grande influência sobre os avanços clínicos,
este se torna cada vez menos relevante com o passar do tempo. Não há consenso sobre
quando já é possível desconsiderar seus efeitos, Buma, Kwakkel e Ramsey (2013) citam-no
como relevante apenas nas primeiras semanas ao passo que Zeiler e Krakauer (2013) se
refere aos três primeiros meses. Nesta revisão não foi possível encontrar estudos que o
evidenciassem, ou mesmo sugerissem sua persistência na fase crônica do AVC.

Os mecanismos espontâneos encerram a porção “não dependente de aprendizado”
(do inglês, non-learning dependente) da recuperação real. Contudo ainda é preciso considerar
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Figura 2 – Hipótese logarítmica para a evolução temporal da recuperação real pós-AVC.

Fonte – Adaptado de Langhorne, Bernhardt e Kwakkel (2011).

a parcela “dependente de aprendizado” (do inglês, learning dependente), ou seja, aquela
cujos resultados são decorrentes de treinamento, prática ou uso do membro parético.

Segundo Buma, Kwakkel e Ramsey (2013), as alterações no cérebro produzidas
durante o processo espontâneo (non-learning dependente), acabam por criar um ambiente
favorável para a neuroplasticidade. Desta maneira, a ativação motora estimulada durante a
fisioterapia e outros tipos de treinamento (learning dependente), realizadas ao longo da fase
aguda e subaguda, ou mesmo no início da fase crônica, contribuiriam para a recuperação
real ao proporcionarem efeitos como a reorganização cortical, por exemplo.

Já sobre a fase crônica mais avançada, há uma acentuada controvérsia a respeito
da possibilidade de se produzir recuperação real, apenas mediante o uso e treinamento
do membro afetado. Carmichael (2006) sugere a existência de uma janela de tempo para
todo o tipo de mecanismo de plasticidade, a qual coincidiria com àquela teorizada para os
mecanismos espontâneos. Por esta razão, diversos autores se referem aos avanços clínicos
observados após a fase subaguda como resultado exclusivo do processo de compensação.

Por outro lado, há estudos que reportam recuperação neuronal motora de membros
superiores, muitos anos após o AVC (CAREY; MATYAS; OKE, 1993; YEKUTIEL;
GUTTMAN, 1993). Algumas das terapias tradicionais mais utilizadas ao redor do mundo,
fundamentam-se justamente no potencial de recuperação neuronal através do uso do
membro afetado. Na Terapia por Contensão Induzida (TCI), por exemplo, o membro
saudável do paciente tem sua movimentação restringida (utilizando-se luvas especiais ou
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mesmo aparatos caseiros) forçando-o a utilizar o membro parético em todas as atividades de
vida diárias (AVD). Após estudo com diversos pacientes, todos na fase crônica, Liepert et al.
(2000) afirmam que tal terapia tem especial efeito na formação de novas conexões sinápticas,
através dos brotamentos neuronais, e também do recrutamento de outros neurônios ao
redor da lesão. Com base em uma meta-análise incluindo 28 estudos diferentes, Richards
et al. (2008) afirmam ter claras evidências para o argumento de que há presença de
plasticidade cerebral (recuperação real) nos resultados clínicos em pacientes com AVC
crônico (mais de um ano), decorrentes de treino intensivo, repetitivo e orientado à tarefa
(especificidade).

Compensação

Muitos estudos apontam o processo de compensação como o maior responsável
pelos avanços clínicos observados em pacientes com deficit motor neurológico (KWAKKEL;
KOLLEN; LINDEMAN, 2004). Em experimentos com roedores nos quais foi induzido um
AVC, Whishaw (2000) e Whishaw, Alaverdashvili e Kolb (2008) demonstraram, através de
análise de vídeo, que a melhora registrada na tarefa de alcançar e apanhar comida, está
associada principalmente a movimentos compensatórios. Moon et al. (2009) obtiveram o
mesmo resultado para roedores com modelo de isquemia trombótica.

Um dos motivos que fazem a compensação ser tão influente na reabilitação motora
pós-AVC, é o fato desta estar presente por um longo tempo na recuperação do paci-
ente, acompanhando-o durante todas as fases da doença (ZEILER; KRAKAUER, 2013).
Conforme discutido anteriormente, o mesmo não é válido para a recuperação real, cujos
efeitos só são consensualmente aceitos como aplicáveis na fase aguda e subaguda (máximo
de seis meses pós-AVC), ao passo que sua interferência na fase crônica ainda encontra
controvérsias no meio acadêmico.

A compensação é naturalmente um modo de aquisição de habilidade motora. Em
pessoas saudáveis, diz-se de um processo de “dominação dos graus de liberdade” (do inglês,
process of mastering degrees of freedom). De acordo com Bernstein (1967), adquirir uma
nova habilidade motora está associado à uma redução gradual do número de graus de
liberdade empregados na execução da mesma, de tal maneira a otimizar a sinergia. Embora
o sobrevivente de AVC compartilhe exatamente o mesmo processo, este deve emprega-lo
para toda e qualquer AVD – até que o desempenho desejado seja atingido – ao passo
que o indivíduo saudável deve fazê-lo apenas quando se empenha em aprender uma nova
atividade (como jogar tênis, por exemplo) (ZEILER; KRAKAUER, 2013).

Além disso, outra diferença crucial está no fato de que ao tentar realizar movimentos,
dada a não integralidade das suas funções neurológicas motoras, o paciente com lesão
cerebral de certa severidade encontra uma série de dificuldades, das quais pode-se citar a
fraqueza em músculos específicos (BOURBONNAIS; NOVEN, 1989), anormalidade no
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tônus muscular (LANCE, 1980; BURKE, 1988; WIESENDANGER, ) e nas sinergias de
movimento (TWITCHELL, 1951; BRUNNSTRÖM, 1970; BOBATH, 1990) ou ainda, a
perda de coordenação interarticular (LEVIN, 1996).

Como consequência de tais percalços encontrados no momento da execução de
atividade motora, o paciente é levado a recrutar todos os grupos musculares e articulações
que puder contar, mesmo que o resultado final em termos de movimentação, difira do
padrão normal (saudável).

Para ilustrar este processo pode-se recorrer à um exemplo de estratégia de com-
pensação bastante comum entre sobrevivente de AVC: os Padrões Sinérgicos em Massa
(ou, Synergistic Movements). Tais padrões estão presentes no momento em que o pa-
ciente utiliza o membro parético (membro cujas funções motoras foram afetadas pela
lesão cerebral), quando, por exemplo, observa-se um acoplamento da abdução do ombro
com a flexão do cotovelo, ou então a utilização do tronco para facilitar tarefas de maior
alcance (CIRSTEA; LEVIN, 2000). De uma maneira geral, a estratégia proporciona o
acoplamento de articulações, o que resulta na diminuição no número de graus de liberdade
a ser controlado pelo Sistema Nervoso Central (SNC) e, consequentemente, facilita a
realização da tarefa.

Utilizando novamente a TCI como exemplo, Kitago et al. (2013) afirmam que tal
terapia age estimulando o paciente a encontrar estratégias de movimento alternativas para
realizar tarefas com os membros superiores o que, em geral, resulta na reprodução de
Padrões Sinérgicos em Massa já bem determinados na literatura.

2.1.2 Reabilitação de Movimento Isolado ou Funcionalidade

Os processos de compensação e recuperação real, discutidos na seção anterior,
resumem-se em tentativas de explicar mecanismos internos do cérebro, através dos quais a
reabilitação motora acontece. Para tanto, é necessário dialogar com sensíveis transformações
à nível cognitivo (no desenvolvimento de novas estratégias de movimento) ou, até mesmo,
morfológico (decorrente da reorganização ou plasticidade cerebral).

Tais processos são, no entanto, consequências internas de ações externamente
impostas (ZEILER; KRAKAUER, 2013). Ao ampliar-se um pouco a percepção no campo
da hierarquia da aprendizagem motora, percebemos que as referidas ações externas dizem
respeito às terapias, tratamentos e treinamentos aos quais os pacientes são submetidos. A
análise destas intervenções de reabilitação também merece atenção especial já que podem
seguir diferentes metodologias que representam potenciais resultados bastante distintos
entre si.

A mais importante distinção que deve ser feita neste campo é com relação à
abordagem da terapia. Pode-se dizer que existem duas possibilidades: (i) focar na execução
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de uma determinada tarefa que, consequentemente, levará à reabilitação do movimento
do membro afetado; ou, invertendo a lógica, (ii) buscar a recuperação da funcionalidade
mediante a reabilitação do movimento isolado. Masia et al. (2007) utilizaram a terminologia
Top-down e Bottom-up, respectivamente, para descrever as duas estratégias terapêuticas.
Na terminologia em português, uma possibilidade é encontra-las designadas por reabilitação
de movimento isolado ou de funcionalidade.

Reabilitação de movimento isolado (Bottom-up)

Na abordagem Bottom-up, uma determinada AVD é decomposta em seus movimen-
tos básicos e então estes são treinados repetitiva e isoladamente. Assume-se, portanto, que
a melhora no desempenho dos movimentos associados à uma atividade, consequentemente
leva ao avanço clínico na tarefa que emerge da combinação dos mesmos (MASIA et al.,
2007). Como exemplo, considera-se um paciente que encontra dificuldade em escovar
os dentes. Focando apenas na ação do braço, pode-se isolar dois movimentos principais
que ocorrem simultânea e coordenadamente: a flexão/extensão de ombro e cotovelo. De
acordo com a terapia baseada na abordagem Bottom-up, exercitar ambos os movimentos
isoladamente, fará com que o paciente experimente uma melhora na habilidade final, ou
seja, de escovar os dentes.

Kabat é um exemplo de terapia desenvolvida sob este prisma (KABAT; KNOTT,
1953). O método integra o grupo da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, ou seja,
através do envolvimento de nervos, músculos e sensores proprioceptivos1, busca facilitar a
mecânica do movimento corpóreo em aspectos como o aumento ou recuperação da potência
muscular, velocidade de execução, precisão ou função estabilizadora.

Os exercícios típicos de uma seção de fisioterapia que utiliza o método Kabat, não
mimetizam uma função ou atividade diária específica, mas incluem a repetição de posturas
e movimentos que os compõem, que então são guiados mecânica ou apenas verbalmente,
pelo fisioterapeuta (DUTTON, 2009).

Na literatura é possível encontrar resultados positivos provenientes da aplicação
do método Kabat – ou de outros do grupo da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva
–, porém sempre apontam para melhoras significativas em características específicas de
movimentos, principalmente na força e amplitude de alcance (MAREK et al., 2005). Ao se
avaliar o impacto de tais resultados positivos nas AVD, os estudos e evidências diminuem,
como mostra Chaturvedi (2017) em uma revisão sistemática recente.

Há alguns argumentos que podem ajudar a entender o aparente insucesso das
terapias Bottom-up, na transferência dos resultados em movimentos isolados para funcio-
nalidades. O primeiro está associado ao princípio da Adaptação Específica a Demandas
1 Sensores proprioceptivos são receptores sensitivos que fornecem informações a respeito de movimento e

posicionamento corpóreo
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Impostas (ou, simplesmente, SAID - Specific Adaptation to Imposed Demands), segundo
o qual, ganhos do treinamento são específicos para o movimento que é treinado (SALE;
MACDOUGALL, 1981). Embora tal princípio seja mais difundido no meio esportivo, este
confronta diretamente a base na qual se sustenta a estratégia das terapias Bottom-up de
reabilitação, com vista para benefícios nas AVD. O segundo argumento diz respeito à
natureza das AVD que são, em grande parte, bimanuais. Ao segmentar a atividade, as
terapias Bottom-up terminam por exercitar um membro de cada vez, não lidando com
a sinergia de movimento característica de atividades bimanuais. De fato, alguns estudos
presentes na literatura sugerem ser limitada a transferência das funções unimanuais para
bimanuais (NOZAKI; KURTZER; SCOTT, 2006).

Reabilitação de funcionalidade (Top-down)

As terapias baseadas na estratégia Top-down ou task-oriented, são chamadas de
treino orientado à tarefa, em uma das suas traduções em português mais difundidas
na literatura. Estas representam 51% das seções de reabilitação de membros superiores
(LANG et al., 2009).

Como as terminologias sugerem, a principal característica da abordagem funcional
é praticar atividades reais, que mimetizam as funções mais usuais do dia-a-dia. Assim,
se por um lado, na abordagem anterior, falava-se em contração de músculos ou rotação
de articulações, nesta metodologia foca-se em qualidades como a consistência, sinergia e
eficiência dos movimentos como um todo.

Uma vez que os exercícios são inspirados em AVD, consequentemente podem herdar
a sua característica predominantemente bimanual. Este é o caso dos treinamentos que
envolvem alcançar e apanhar objetos, por exemplo (RENSINK et al., 2009). Por outro
lado, é possível que apenas atividades unimanuais sejam estimuladas como ocorre com
a já mencionada TCI. No entanto, nestes casos, treina-se AVD que em situações reais
também seriam executadas por apenas uma mão/braço. Estendendo-se os exemplos para
os membros inferiores, pode-se citar os treinamentos de marcha, em bicicletas ergométricas
ou mesmo os, largamente utilizados, exercícios sit-to-stand (RENSINK et al., 2009).

Há uma grande quantidade de estudos na literatura que apresentam evidências
para os benefícios das terapias task-oriented (RENSINK et al., 2009; BOSCH et al.,
2014; KUMAR; OSTWAL, 2016). Veerbeek et al. (2014) concluíram, através de uma
revisão sistemática envolvendo 467 RCTs, que há fortes indícios que permitem incluir
a característica funcional das terapias como uma das mais importantes e relevantes na
obtenção de resultados expressivos com fisioterapia motora pós-AVC. Yoo e Park (2015),
avaliaram os impactos da reabilitação de função para as mãos, nas AVD de 32 pacientes
com AVC em fase crônica, e concluíram pela eficácia da abordagem. Já em outro estudo
conduzido por Park (2016), o autor demonstrou que há aumento da ativação muscular
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nos membros superiores de pacientes com AVC crônico, após 2 semanas de reabilitação de
função (5 vezes por semana, 30 minutos por dia). Tais estudos concordam com a proposta
da abordagem funcional segundo a qual a melhora nos membros individualizados emerge
do treinamento da funcionalidade.

2.1.3 Treinamento Unilateral e Bilateral

Ao longo da seção anterior, na qual foram apresentados alguns exemplos de terapias
sob a ótica do foco dado à reabilitação, a questão da lateralidade do treinamento foi
mencionada em algumas ocasiões. Em resumo, ao se propor a reabilitação de um movimento
isolado, pode-se fazê-lo treinando ambos os membros ou apenas aquele que sofreu lesão.
Da mesma forma, a reabilitação de funcionalidade irá recrutar um ou dois membros a
depender da função que se deseja reestabelecer.

Exposto da forma como está no parágrafo acima, a escolha entre um treinamento
unilateral ou bilateral parece ser irrelevante e não contar com argumentos próprios que
possam contribuir para a decisão entre ambos. Contudo, ao contrário do que parece, os dois
tipos de treinamentos podem produzir resultados clínicos e, até mesmo, neurofisiológicos
bem diferentes, conforme demonstram alguns estudos da literatura (WALLER; WHITALL,
2008) cujos resultados serão o foco de discussão nos parágrafos a seguir.

A investigação acerca do tema da lateralidade encontra justificativa no importante
fato de que a grande maioria das atividades desenvolvidas no dia-a-dia por qualquer
indivíduo saudável utiliza as duas mãos e braços, seja desempenhando funções idênticas e
espelhadas (como levantar uma caixa grande ou empurrar um carrinho de supermercado)
seja realizando tarefas complementares e coordenadas o que, a propósito, é muito mais
comum do que a primeira alternativa (por exemplo, ao abrir um pote com tampa, uma
das mãos deve estabiliza-lo enquanto a outra segura a tampa e faz um movimento de giro)
(KILBREATH; HEARD, 2005).

Os exemplos citados ilustram, respectivamente, uma função bimanual simétrica
e outra assimétrica (KANTAK; JAX; WITTENBERG, 2017). Movimentos simétricos
são caracterizados por extensão e flexão simultânea dos membros homólogos, através
da ativação síncrona dos grupos musculares correspondentes, ao passo que movimentos
assimétricos recrutam músculos não-homólogos, de forma simultânea ou não (KANTAK;
JAX; WITTENBERG, 2017). Além desta classificação, outras também são empregadas
para, por exemplo, diferenciar características temporais (movimentos em fase ou anti-
fase (JOHANSSON et al., 2006)) ou associadas à contextualização do objetivo da tarefa
(objetivo comum ou independente; (KANTAK; JAX; WITTENBERG, 2017)). Este tipo
de divisão por classes se mostra importante uma vez que a consolidação do material da
literatura que versa sobre atividades bimanuais demonstra haver uma grande diversidade
de processos e mecanismos envolvidos neste tema e, portanto, a distinção por características
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espaço-temporal da execução, ou relacionadas ao objetivo da ação, facilitam a investigação.
Alguns estudos, por exemplo, demonstram que tarefas bimanuais simétricas são, em geral,
mais simples e estáveis do que aquelas classificadas como assimétricas (KELSO, 1984;
LEWIS; BYBLOW, 2004; SWINNEN, 2002; SWINNEN; WENDEROTH, 2004); outros
apresentam evidências que distinguem ambos os tipos por suas específicas dinâmicas de
ativação cerebral (LONG et al., 2016; PEREZ; BUTLER; TAYLOR, 2014; TAZOE et al.,
2013).

A despeito da sua maior frequência em AVD, os estudos que exploram tarefas
bimanuais costumam ser menos frequentes na literatura do que aqueles que focam em
tarefas unimanuais (KANTAK; JAX; WITTENBERG, 2017). Uma hipótese que está
implícita neste desbalanço (e que pode parcialmente justifica-lo) é a suposição de que o
treinamento unilateral é capaz de melhorar os resultados em ambos os tipos de funções, uni
e bimanuais (KANTAK; JAX; WITTENBERG, 2017). Alguns autores, porém, contestam
este argumento. Um exemplo é o estudo de Nozaki, Kurtzer e Scott (2006) no qual indivíduos
foram treinados para executar uma tarefa unimanual seguida de outra, bimanual, que
consistiam em realizar repetidamente o movimento de extensão e flexão do cotovelo,
submetido à um campo de força resistivo dependente da velocidade (no caso da atividade
bimanual, apenas um dos membros era submetido ao campo de força). Ao mensurar
a adaptação após a remoção do campo2 observou-se que apenas parte do aprendizado
adquirido durante a tarefa unimanual foi transferido para a porção bimanual subsequente
(NOZAKI; KURTZER; SCOTT, 2006).

Já em outro estudo, mais recente e com participação do mesmo autor, demonstrou-
se um contexto em que o treinamento unimanual de fato pode beneficiar as atividades
bimanuais (HAYASHI; NOZAKI, 2016). Neste caso, realizando uma tarefa motora muito
semelhante à do estudo anterior, os participantes foram primeiramente submetidos à uma
prática bimanual, seguido de um período apenas com treinamento da parcela unimanual
e, finalmente, voltaram a usar os dois membros. Os resultados demonstraram que o
desempenho deste grupo foi melhor se comparado ao grupo controle, cuja intervenção
contou apenas com treinamento bimanual, do início ao fim. A conclusão é que a porção
unimanual que intercalou as fases bimanuais, teve um efeito positivo no aprimoramento da
execução final da atividade. Complementarmente, em um segundo experimento deste mesmo
estudo, ao avaliar o efeito reverso, ou seja, verificando se a atividade bimanual poderia
beneficiar movimentos com apenas um dos membros, os autores também encontraram
efeitos positivos (HAYASHI; NOZAKI, 2016).

No âmbito da aprendizagem motora (tema abordado em mais detalhes na próxima
seção), este mesmo resultado é obtido nos estudos que exploram o fenômeno da generaliza-

2 No capítulo sobre aprendizagem motora será descrito por que a adaptação à um certo campo de força
muitas vezes é interpretada como um processo de aprendizagem.
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ção. De maneira sumária, a generalização trata da habilidade de se transferir movimentos
aprendidos com um membro para o outro, ou de uma sequência para outra nova, porém,
similar. Diversos estudos demonstram que indivíduos que treinam para executar uma
determinada atividade com uma mão, podem executar mais rápido e melhor a mesma ativi-
dade com a outra mão, quando comparado com os resultados iniciais do primeiro membro
(GABITOV; MANOR; KARNI, 2015; GRAFTON; HAZELTINE; IVRY, 2002). Contudo,
embora um movimento aprendido isoladamente possa ser generalizado e, portanto, transfe-
rido para o outro membro, o mesmo resultado não é observado quando uma sequência
de movimentos bimanuais é treinada e depois executada novamente apenas por uma de
suas parcelas laterais. Neste caso, os participantes apresentam desempenho comparável ao
grupo que apenas executou a atividade unimanual (YOKOI; BAI; DIEDRICHSEN, 2016).

Embora aparentemente controversos e inconclusivos, os resultados expostos até aqui
com relação à transferência de habilidades uni para bimanual e vice-e-versa, reforçam a ideia
de que treinamentos de diferentes lateralidades podem ser complementares em contextos
característicos e para objetivos específicos. O que parece claro é que não se pode ignorar as
diferenças nos processos de aprendizado ou de execução motora, associados aos dois tipos
de função. Muitos resultados apontam para a compreensão de que uma ação bimanual não
pode ser interpretada ou entendida pela simples sobreposição dos movimentos executados
individualmente por cada um dos membros homólogos envolvidos, portanto, ainda que
cada um esteja sujeito à uma demanda de força e movimentação própria, parece haver
um forte acoplamento entre os membros quando ambos agem em conjunto (WALLER;
WHITALL, 2008). À nível neurofisiológico, alguns estudos demonstram que o treinamento
bilateral recruta áreas corticais específicas no cérebro que são diferentes da simples
combinação daquelas observadas quando os membros são controlados separadamente.
Por exemplo, mais de um autor apresentou resultados que demonstram que uma porção
de neurônios da área suplementar motora – tradicionalmente associada à movimentos
bimanuais (BRINKMAN, 1984) – está ativa durante a prática de tarefas com ambos
os membros, mas não quando os mesmos movimentos são executados unilateralmente
(DONCHIN et al., 1998; KAZENNIKOV et al., 1999; TANJI; OKANO; SATO, 1988).
De maneira complementar, através de ressonância magnética funcional, um outro estudo
reportou atividade no córtex M1 exclusivamente durante a execução de movimentos
bimanuais (TOYOKURA et al., 1999).

Apesar dos resultados mencionados acima terem sido, em sua grande maioria,
obtidos em grupos de pessoas saudáveis, alguns autores acreditam que seria razoável
supor os mesmos correlatos neurais e consequentes implicações funcionais para indivíduos
que tenham sofrido algum tipo de lesão cerebral motora (WALLER; WHITALL, 2008).
Um exemplo que sugere resultados funcionais semelhantes entre ambos os grupos, é o
estudo de Waddell et al. (2017) no qual utilizou-se dispositivos para medir a atividade
dos membros parético e contralateral e inferiu-se sobre a contribuição de cada um nas



2.1. Reabilitação Motora pós-AVC: Conceitos e Definições 17

tarefas do dia-a-dia, antes e depois de uma intervenção unilateral (WADDELL et al., 2017).
A despeito dos ganhos significativos em desempenho motor unimanual – mensurados a
partir de testes padronizados e reconhecidos, como ARAT e WMFT (respectivamente, do
inglês, Action Research Arm Test e Wolf Motor Function Test) –, as medidas da atividade
de cada membro nas tarefas executadas fora da clínica de reabilitação, revelaram que a
contribuição do membro parético não aumentou significativamente após as 8 semanas de
intervenção (WADDELL et al., 2017). Este resultado é contrário à premissa assumida
até então que defendia que a redução na contribuição do membro prejudicado nas AVD
estava associada à sua perda de desempenho motor e, portanto, ao se reestabelecer a
capacidade unimanual, consequentemente, as tarefas bimanuais seriam executadas com
maior frequência (BEER; DEWALD; RYMER, 2000; ROH et al., 2013; ROH; RYMER;
BEER, 2015; WAGNER et al., 2006). Em comparação com o estudo de Nozaki, Kurtzer e
Scott (2006) em pessoas saudáveis, ambos os resultados corroboram com a hipótese de
que a melhoria na performance unimanual não se converte necessariamente em ganhos no
desempenho bimanual, e sugerem existirem distintos mecanismos por trás dos dois tipos
de atividade.

Dominância de mão

O contexto das tarefas bimanuais é muitas vezes relacionado ao conceito de domi-
nância de mão, que diz respeito à forma como um certo indivíduo prefere naturalmente
uma mão à outra ao desempenhar diversas atividades do dia-a-dia (OLDFIELD, 1971).
Esta é uma das mais conhecidas e estudadas manifestações de comportamento motor
assimétrico. Embora não haja consenso na literatura acadêmica, sobre a origem de tal
fenômeno, alguns autores sugerem estar intimamente associado às diferenças hemisféricas
do cérebro humano (GESCHWIND, 1975; TOGA; THOMPSON, 2003).

Embora neste âmbito seja comum que indivíduos se autodeclarem de acordo com
três classificações básicas - canhoto, destro ou ambidestro – e que o critério para tanto seja
baseado majoritariamente em atividades que sejam executadas apenas com uma mão (como
escrever, apanhar algo ou arremessar uma bola), a dominância de mão é algo complexo
que requer tanto escalas mais ricas e largas quanto métodos mais elaborados para que seja
definida. Um exemplo de ferramenta criada com esta finalidade e brandamente utilizada
na literatura é o Questionário de Lateralização, melhor expresso por seu nome original The
Edinburgh Inventory (OLDFIELD, 1971). Este método utiliza a resposta sobre a preferência
de mão de um certo indivíduo em 12 AVD, para calcular um Índice ou Quociente de
Lateralidade (LQ, Laterality Quotient) que pode variar de -100 (completamente canhoto)
à 100 (completamente destro).

Ainda que possua a vantagem de rapidamente fornecer uma medida quantitativa
sobre a dominância de mão de uma população grande de indivíduos, é consensual que o
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Questionário de Lateralização não é uma ferramenta ideal, principalmente por basear-se em
medidas qualitativas sujeitas às subjetividades inerentes das respostas do questionário. De
fato, há uma tendência de que as pessoas, de um modo geral, caracterizarem-se como “mais
destras” ou “mais canhotas” do que realmente são (OLDFIELD, 1971). Alternativas menos
subjetivas para a classificação da dominância de mão utilizam, por exemplo, a medida da
maior frequência em que um determinado indivíduo pode teclar com um dedo ou a própria
força de preensão de cada uma das mãos (COREY; HOPTURLEY; FOUNDAS, 2001).

Independentemente da metodologia que se utilize, para que se tenha uma medida
que realmente reflita a condição real de lateralização de certo indivíduo é preciso que se
considere a preferência de mão ao executar atividades tanto uni como bimanuais. Este
fato sugere que a dominância de mão não é unidimensional, mas depende da atividade
que se executa (COREY; HOPTURLEY; FOUNDAS, 2001). Franz et al. (2001), por
exemplo, demostraram que a mão dominante não é necessariamente a mão que conduz
quando indivíduos executam a atividade simultânea de desenhar círculos com ambas as
mãos. Adicionalmente, embora não consensual, alguns autores argumentam que em tarefas
bimanuais, a lateralidade não se expressão como seria esperado, em alguns casos, nem
mesmo podendo ser identificada durante a realização deste tipo de atividade (WALLER;
WHITALL, 2008).

2.2 Aprendizagem Motora como Mecanismo de Reabilitação

2.2.1 O Âmbito da Aprendizagem Motora

Na seção sobre recuperação real, fez-se distinção entre os processos desencadeados
por um mecanismo natural do corpo humano e outro decorrente da prática motora o que,
por fim, entende-se como sendo um processo de recuperação dependente do aprendizado3.
De fato, é válida a interpretação de que durante uma determinada terapia, o paciente é
guiado para a reaquisição de habilidades motoras perdidas e, paralelamente a este processo,
o SNC adota os mesmos mecanismos que os utilizados outrora para o aprendizado de um
novo movimento (WARRAICH; KLEIM, 2010). Embora seja provável que a plasticidade
decorrente de aprendizado (do inglês, learning-dependent plasticity) difira em alguns
aspectos ao se dar em ambientes cerebrais lesionados ou intactos, o estudo deste fenômeno
em indivíduos saudáveis pode fornecer importantes conclusões que em boa medida e sob
circunstâncias conhecidas podem ser extrapoladas para pacientes de lesão cerebral com
acometimento motor (WARRAICH; KLEIM, 2010). É a partir deste entendimento que
justifica-se o investimento na compreensão do campo da aprendizagem – seja em pacientes,
como em pessoas saudáveis – quando se aborda o estudo da recuperação motora em
indivíduos debilitados.
3 Ver seção anterior sobre Recuperação real versus Compensação.



2.2. Aprendizagem Motora como Mecanismo de Reabilitação 19

Entretanto, tal investigação está longe de ser trivial. As pesquisas científicas que
exploram o grande tema da aprendizagem motora em geral têm focado em formas mais
elementares do processo, como por exemplo, a adaptação de um determinado movimento
à uma certa perturbação visual (HELMHOLTZ, 1867). Uma ocasião moderna que ilustra
o exemplo citado e que tem grande chance de já ter sido experimentada por um largo
número de pessoas, é quando se utiliza o mouse de um computador alheio e este se encontra
ajustado para uma sensibilidade ao movimento diferente daquela a que se está acostumado.
No primeiro movimento que se faz, nota-se uma clara discrepância entre o que era desejado
para o cursor e o que foi realmente observado. Tão logo isso é percebido, faz-se pequenos
ajustes ao movimento que, em um curto intervalo de tempo, corrigem a resposta e tornam
confortável o controle do dispositivo. Diz-se deste processo, adaptação motora. Além de
ser utilizada para ajustar o uso de novas ferramentas, há uma série de outros motivos
pelos quais é importante que o corpo humano conte com um mecanismo de rápida e fácil
recalibração. Um exemplo importante pode ser encontrado na necessária adequação de
controle às mudanças de tamanho nos membros do corpo produzidas pelo crescimento
ao longo dos primeiros anos de vida, ou para ajustar-se às alterações em força e rigidez
nos músculos causadas pela idade ou por fadiga (ENOKA; STUART, 2017; GANDEVIA,
2001).

Ainda que a adaptação seja entendida como um elemento importante dentro do
processo de aprendizagem, este tipo de investigação não é o único que pode fornecer
informações necessárias para o entendimento de toda a complexidade própria dos mecanis-
mos de aquisição de novas tarefas e habilidades motoras do mundo real. Em uma recente
revisão da literatura, Krakauer et al. (2019) propõem que o processo de aprendizado
motor pode ser dividido em três componentes, desde a intenção do movimento até a sua
execução efetiva (WONG; HAITH; KRAKAUER, 2015). São estes: (1) formação de um
objetivo de movimento (PASSINGHAM; WISE, 2012); (2) seleção de um conjunto de ações
apropriadas para a sua execução; e (3) execução da ação selecionada. A Figura 3, extraída
deste mesmo trabalho, organiza estes componentes de forma hierárquica e os combina à
diferentes tarefas experimentais nas quais pode-se observar algum tipo de aprendizado.

O esquema apresentado sugere que ao estudar o processo de adaptação, lida-se
principalmente com a componente que trata da seleção da ação e, em menor escala, com a
própria execução. Contudo, a fim de entender todo o processo pelo qual uma determinada
ação motora é aprendida, seria preciso avançar para outros contextos em que tipos distintos
de aprendizado são observados. Por exemplo, para entender um pouco sobre a formação
do objetivo da ação, seria possível propor o estudo de situações que demandam a execução
de um movimento completamente novo, processo referido algumas vezes por aprendizado
De Novo (KRAKAUER et al., 2019). Nesta altura é importante e crucial que se diferencie
os processos De Novo e de adaptação, uma vez que, neste último, uma determinada ação
motora já bem estabelecida é ajustada para compensar uma certa perturbação, portanto
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Figura 3 – Segundo Krakauer et al. (2019), o processo de aprendizagem motora pode ser
dividido em três componentes: (1) formação de um objetivo de movimento
(Goal Selection); (2) seleção de um conjunto de ações apropriadas para a
sua execução (Action Selection); e (3) execução da ação selecionada (Action
Execution). O esquema da figura liga os diferentes tipos de aprendizagem
motora aos respectivos componentes aos quais estes estão associados.

Fonte – Krakauer et al. (2019)

não trata da aquisição de um movimento completamente novo (STERNAD, 2018).

Um outro importante contexto de aprendizagem que engloba muitas atividades
do dia-a-dia ou tarefas experimentais, se refere a execução de sequências motoras (KRA-
KAUER et al., 2019). Por sequências, pode-se entender um conjunto de ações realizadas
discretamente para completar uma determinada tarefa – por exemplo, o passo-a-passo
de uma receita de um bolo – ou uma sequência realizada sem interrupção de maneira a
formar um único e contínuo movimento. A ideia de que uma certa função motora pode ser
desmembrada em alguns segmentos de movimentos isolados já foi discutida anteriormente
em outra seção desta fundamentação teórica e tratada como controversa4. De fato, não há
consenso sobre esta hipótese e são justamente os estudos em aprendizagem de sequencias
que são geralmente empregados como ferramenta para investigar questões como esta.

Finalmente, há um outro contexto de aprendizagem além dos anteriores mencio-
nados, o qual se caracteriza pelo ganho de acuidade e precisão em um certo movimento
a partir da sua prática e treinamento. A acuidade motora (do inglês, motor acuity) está
unicamente associada à execução da ação, cujo desempenho em qualidade pode ser medido
através da redução na variabilidade do movimento o que se reflete em trajetórias mais
suaves e movimentos mais estereotipados. Exemplos de estudos, com animais, medindo
4 Ver seção Reabilitação de Movimento Isolado ou Funcionalidade.
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tais características podem ser encontrados nos trabalhos de (ALLRED et al., 2008; NUDO
et al., 2018), utilizando ratos em tarefas de agarrar objetos, ou de (GEORGOPOULOS;
KALASKA; MASSEY, 2017), com macacos, em atividades de alcançar. A dinâmica neural
observada durante o processo de aprendizagem que leva ao aumento da acuidade motora
revela uma característica importante que diferencia este contexto dos outros apresentados
até o momento (KRAKAUER et al., 2019). Alguns estudos em animais (PETERS; LIU;
KOMIYAMA, 2017) e também em humanos (SHMUELOF; KRAKAUER; MAZZONI,
2012; SHMUELOF et al., 2014) sugerem que o aprendizado de tarefas que resultam em
maior acuidade na preensão de mão ou controle de punho, está correlacionado à região
cerebral do córtex motor primário. Esta região é, no entanto, a mesma onde os próprios
movimentos se originam. Este fato é bem diferente em situações de aprendizagem asso-
ciadas à adaptação ou aprendizado De Novo e sequencias, uma vez que nestes casos as
regiões cerebrais comumente associadas são, respectivamente, o cerebelo, núcleos de base e
córtex pré-frontal, as quais não são capazes de produzir estímulos que geram movimento
(KRAKAUER et al., 2019).

2.2.2 Paradigmas Experimentais

Independentemente do contexto de aprendizagem, a investigação dos mecanismos
pelos quais os processos acontecem é em grande parte feita através de protocolos ex-
perimentais baseados em diferentes tarefas motoras (para uma revisão sistemática, ver
(KRAKAUER et al., 2019)). Alguns destes protocolos, porém, foram repetidos muitas vezes
ao longo dos anos por inúmeros autores uma vez que demonstraram ter grande potencial
com relação aos resultados produzidos e a possibilidade de obter respostas para questões
chave. Frequentemente refere-se a este grupo de experimentos bem estabelecidos como
paradigmas experimentais, uma vez que são aceitos como modelo ou padrão, dentro de seus
respectivos contextos. Nesta subseção apresenta-se brevemente alguns deste paradigmas
que estão entre os mais importantes ou difundidos.

1. Paradigmas em adaptação motora: A ideia central por trás dos paradigmas que
buscam acessar o processo de adaptação motora é gerar situações que produzam
erros inesperados e, como consequência, irão requerer que o sistema motor se ajuste
baseado nos desvios observados (KRAKAUER et al., 2019). Uma maneira comum
de fazer isso é modificando a dinâmica perceptiva de um certo indivíduo, como é
feito em um dos exemplos mais remotos deste tipo de experimento, utilizando-se
óculos prismáticos para alterar o campo visual do participante, ao mesmo tempo
que este deve realizar um deslocamento linear com uma das mãos (HELMHOLTZ,
1867). Como é evidente, a percepção alterada do indivíduo causada pelos óculos
que deturpam a real distância de um alvo, lavará à uma série de erros iniciais que
serão compensados pelo processo de adaptação. Porém, uma vez que o período
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transiente de adaptação na fase de aquisição costuma ser bastante curto, é comum
que alternativamente se avalie o retorno da adaptação para o baseline, após a remoção
da perturbação (processo algumas vezes chamado de de-adaptação e cujo resultado
transitório é denominado efeito tardio ou, do ingês, after effects). De fato, alguns
experimentos demonstram que os efeitos da adaptação também decaem na ausência
de movimentos, apenas com o passar do tempo (CRISCIMAGNA-HEMMINGER;
SHADMEHR, 2008; HADJIOSIF; SMITH, 2013; KITAGO et al., 2013; SING et
al., 2009). Este fato parece sugerir um contraste entre a adaptação e o processo de
aquisição de novas habilidades motoras, uma vez que o último caracteriza-se por ser
demorado (podendo levar meses ou até anos) porém duradouro.

No âmbito dos dispositivos robóticos aplicados ao estudo da adaptação motora, o
mais comum são dispositivos desenvolvidos de maneira a produzir um “campo de
força” virtual e através do qual um indivíduo deve mover um membro adaptando-se
a nova dinâmica imposta pelo ambiente (SHADMEHR; MUSSA-IVALDI, 1994).

2. Paradigmas em aprendizagem de sequências: este rol de paradigmas expe-
rimentais em geral debruça-se sobre a forma como uma série de ações discretas
são executadas em uma ordem particular, avaliando, por exemplo, o tempo total
de execução e observando como este fator é influenciado por alterações em certas
características da tarefa (KRAKAUER et al., 2019). Uma das dificuldades em se in-
terpretar os resultados deste tipo de experimento é desassociar de uma certa melhora
em desempenho, as parcelas decorrentes do aprendizado da sequência (a qual se
está interessado) e aquelas referentes ao ganho de habilidade motora em se executar
cada um dos elementos que formam a sequência, individualmente (GHILARDI et al.,
2009). Os protocolos mais comuns na literatura compreendem: (i) executar sequências
simples de movimentos (pressionar teclas de um piano, por exemplo) em uma ordem
específica e no menor intervalo de tempo possível (KAMI et al., 1995; KORMAN et
al., 2003; KORNYSHEVA; DIEDRICHSEN, 2014; WALKER et al., 2003); (ii) reagir
à um determinado estímulo com respostas motoras compatíveis à indicação mostrada
– pode-se utilizar chutes (DU; CLARK, 2017; DU et al., 2017), movimentos de braços
(GHILARDI et al., 2009; MOISELLO et al., 2009), entre outros; (iii) selecionar e
executar rapidamente uma sequência previamente conhecida, mas escolhida entre
outras possivelmente indicadas durante o experimento (VERWEY, 2001).

3. Paradigmas em acuidade motora: conforme mencionado anteriormente, a maio-
ria dos paradigmas desenvolvidos para estudo da acuidade motora são voltados para
experimentos com animais. Desta forma, ao comentar sobre estudos em acuidade
motora feitos com seres humanos, não necessariamente trata-se de um paradigma
no sentido descrito no início desta subseção, uma vez que a imaturidade deste tipo
de estudo na literatura ainda não permite classificar um determinado protocolo
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experimental como paradigma. Posto isso, dois trabalhos podem ser comentados a
fim de ilustrar a característica deste tipo de estudo. O primeiro trata de um jogo
virtual no qual o participante deve lançar uma bola que está suspensa por uma haste
em uma trave central, e acertar um alvo, desviando de um obstáculo (MÜLLER;
STERNAD, 2004). A posição e a velocidade do membro do indivíduo são registradas
durante todo o movimento de lançamento. Estas duas medidas capturadas no mo-
mento exato em que este “solta” a bola virtual, determinam o seu desempenho final
o qual é apresentado ao jogador a cada rodada. Os autores utilizaram as medidas
cinemáticas capturadas com o passar do tempo e a consequente prática na atividade,
para estudar a redução da variabilidade nos movimentos dentre outros aspectos que
pudessem ajuda-los a inferir sobre o aprendizado envolvido no processo. Em um
outro exemplo os participantes deveriam executar o movimento de flexão e extensão
do punho, tendo seu movimento registrado por sensores 3D e procurando manter a
amplitude destes movimentos dentro de certos limites (SHMUELOF; KRAKAUER;
MAZZONI, 2012). Um monitor apresentava em tempo real a posição angular do
punho do voluntário o que poderia realizar correções sempre que observa-se desvio do
que era desejado. Neste estudo e em outros subsequentes, a variação da variabilidade,
o ganho em desempenho da atividade e até mesmo imagens de ressonância magnética
obtidas antes e depois das seções de treinamento, foram as medidas utilizadas para
desenhar modelos de aprendizagem envolvidos na tarefa, com vista para as melhoras
em acuidade dos movimentos (SHMUELOF et al., 2014).

2.3 Reabilitação Robótica Assistiva e Bimanual
Uma vez que a presente dissertação versa sobre o desenvolvimento de um novo

dispositivo para estudo de aprendizagem em uma tarefa bimanual, mas que também pode
ser explorado (em trabalhos futuros) em circunstâncias de reabilitação clínica, esta revisão
também buscou englobar dispositivos desenvolvidos para ambos os fins. O objetivo desta
seção não é apresentar uma revisão sistemática sobre o tema, cobrindo todos os dispositivos
disponíveis comercialmente ou na literatura acadêmica. Busca-se apresentar os pioneiros,
alguns dos mais amplamente utilizados e outros com bom material clínico disponível para
análise. Uma revisão mais completa e ainda atual (embora publicada em 2012), pode ser
conferida no trabalho de (VAN DELDEN et al., 2012).

No âmbito nacional, um importante trabalho que guarda semelhantes características
com o que está sendo apresentado nesta dissertação, foi desenvolvido por Ribeiro (2004).
Neste trabalho o autor desenvolve um dispositivo voltado para crianças com deficiência
motora nas pernas, a partir da adaptação de uma bicicleta convencional e integrando
o seu pedalar à um ambiente virtual e lúdico. Embora trate-se de um sistema voltado
à reabilitação de membros superiores, este trabalho foi um dos pioneiros no Brasil à
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vislumbrar o uso da bicicleta, bem como a integração com um sistema de retorno visual
ao estilo de jogos, voltado para a recuperação de funções motoras. O dispositivo que se
apresenta nesta dissertação inspira-se nos mesmos recursos e objetivos similares.

Na literatura internacional, pode-se encontrar sistemas para membros superiores
que se assemelham ao que é apresentando aqui. Abaixo cita-se alguns dos mais importantes.

Hand-Object-Hand (H-O-H) (LUM; REINKENSMEYER; LEHMAN, 1993) – este
é possivelmente um dos primeiros dispositivos propostos na literatura para treinamento
bilateral e foi originalmente idealizado para pacientes que sofreram AVC. Para utiliza-lo
o paciente deve posicionar as duas mãos entre duas placas cada uma, restringindo seus
movimentos à apenas flexão e extensão dos punhos (Figura 4).

Figura 4 – Hand-Object-Hand (H-O-H). No detalhe, é mostrada a vista superior do
dispositivo, indicando a posição do sensor de força e o local onde as mãos do
usuário são posicionadas.

Fonte – Lum, Reinkensmeyer e Lehman (1993)

O dispositivo conta com um transdutor de força que registra a intenção de movi-
mento do paciente e o auxilia (membro parético) conforme necessidade (no termo em inglês,
assisted-as-needed). A proposta é que desta maneira fosse possível auxiliar o terapeuta
durante seções de fisioterapia convencionais, através da execução de protocolos de movi-
mentação com ambos os membros, de forma rítmica e coordenada, em fase ou anti-fase.
Apesar de seu caráter pioneiro, não foram encontradas publicações com resultados clínicos
do uso deste aparato, tampouco evidências de que esta comercialmente disponível.
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Mirror Image Movement Enhancer (MIME) (BURGAR et al., 2014) – este aparato
de reabilitação utiliza um robô de manipulação comercial com atuadores de força na
extremidade efetora por onde o paciente pode controla-lo (Figura 5). A leitura de força
alimenta o sistema de controle empregado tal como foi descrito para dispositivo H-O-H.
Neste caso, porém, foca-se na reabilitação de ombro e cotovelo, ou seja, está associado
à recuperação de função dos braços e não apenas das mãos. O membro menos afetado
acopla-se à um suporte bastante semelhante ao que leva o membro parético, mas, neste
caso, não há um robô envolvido, apenas um sistema para identificação da posição no
espaço. O paciente é instruído a realizar um determinado movimento com o braço menos
afetado e o robô auxilia no movimento do outro de forma espelhada.

Figura 5 – Mirror Image Movement Enhancer (MIME).

Fonte – Burgar et al. (2014)

O MIME já foi submetido à testes clínicos randomizados (ou, do inglês, RCT -
Randomized Clinical Trial) algumas vezes. Em um destes estudos (LUM et al., 2002), um
total de 27 pacientes com AVC crônico, ao longo de 2 meses, foram submetidos a 24 seções
de 1 hora de terapia convencional (grupo 1) e terapia utilizando o MIME (grupo 2). Através
de testes padronizados de avaliação de desempenho motor e funcionalidades, concluiu-se
que o grupo 2 apresentou melhora mais significativa em todos os aspectos avaliados quando
comparado ao primeiro grupo. Após 6 meses de acompanhamento pós-tratamento, porém,
boa parte das diferenças entre os grupos já havia desaparecido. Resultados semelhantes,
tanto com relação à superioridade da terapia assistida pelo dispositivo robótico quanto
com relação à duração das diferenças observadas, também foram reportados por outras
duas RCT (LUM et al., 2006; BURGAR et al., 2011).

Até o momento em que esta revisão foi realizada, o MIME não pôde ser encontrado
comercialmente disponível.

Bimanual Handlebar (TRLEP; MIHELJ; MUNIH, 2012) – este dispositivo implementa
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um guidão cujo eixo de rotação pode transladar para frente e para traz (Figura 6). Os
movimentos de giro e de translação podem ser resistidos ou facilitados (segundo o conceito
de campo de força, apresentado na seção anterior) de maneira a criar cenários de adaptação
que podem ser estudados do ponto de vista de aprendizagem motora do campo bimanual. O
Bimanual Handlebar possui sensores de força de 6 graus de liberdade que mensura a força
de rotação, mas não pode medir a preensão de mão dos usuário. Uma atividade é executada
de forma interativa através de um monitor de LCD preso ao guidão. Até o momento desta
revisão, nenhuma RCT havia sido publicada. No entanto, o dispositivo foi explorado do
ponto de vista de aprendizagem motora bimanual, avaliando-se a transferência de aquisição
de uma habilidade unimanual para outra bimanual (TRLEP; MIHELJ; MUNIH, 2012). O
que é relevante para o presente trabalho é que utiliza-se avaliação cinética e cinemática
durante a análise dos resultados, muito embora a preensão de mão não seja medida ou
analisada.

Figura 6 – Bimanual Handlebar .

Fonte – Trlep, Mihelj e Munih (2012)

Bi-Manu-Track (HESSE et al., 2003) – este dispositivo é utilizado com o paciente
sentado e com os dois braços (também permite utilização unilateral) acomodados em
suportes de espuma e tendo seus movimentos restringidos à supinação e pronação do
antebraço e flexão e extensão do punho (Figura 7). O aparato pode funcionar tal qual foi
descrito para o MIME, em um protocolo de movimentos espelhados onde o dispositivo
atua para auxiliar o membro mais afetado a movimentar-se de maneira simétrica ao
movimento do membro menos afetado. No entanto também funciona com a condição
puramente passiva - onde ambos os membros movimentam-se sem auxílio mas superando
uma resistência imposta pelo dispositivo – ou totalmente ativa - na qual o sistema auxilia
ambos os membros.

No trabalho original de apresentação do aparato, 12 pacientes de AVC crônico são
submetidos à um protocolo diário de 15 minutos de utilização do dispositivo (nos três
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Figura 7 – Bi-Manu-Track.

Fonte – Hesse et al. (2003)

modos de operação), por 3 semanas (HESSE et al., 2003). Uma avaliação de espasticidade
muscular feita ao final deste período mostrou haver redução significativa no tônus muscular
dos dedos e punho. Contudo, além de não haver grupo controle para comparação, em
avaliações de acompanhamento após o tratamento, observou-se retorno para a condição
inicial passados 3 meses.

O Bi-Manu-Track conta com um relativo grande número de estudos que o utilizam
em RCT. Alguns destes trabalhos incluem: a comparação do uso do dispositivo com a
técnica de Estimulação Elétrica Funcional (em inglês, Functional Electrical Estimulation,
ou FES), em pacientes com AVC agudo (HESSE et al., 2005); a utilização do dispositivo
em conjunto com a técnica de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (em
inglês, Transcranial Direct-Current Stimulation, ou tDCS), também em pacientes com
AVC agudo (HESSE et al., 2011); ou a comparação da terapia com o aparato com outra
convencional, utilizando doses compatíveis de tratamento em pacientes com AVC na fase
crônica (LIAO et al., 2012). No primeiro e último estudos, nos quais houve comparação
dos resultados obtidos pelo dispositivo com outra técnica, reportou-se maior índice em
resultados funcionais fazendo-se o uso do Bi-Manu-Track. No segundo estudo, a combinação
das técnicas também resultou em melhora funcional, mas nenhum efeito persistiu após 3
meses de acompanhamento pós-tratamento.

A despeito destes e de outros estudos disponíveis na literatura, fazendo uso do
dispositivo e submetendo-o à testes clínicos randomizados, nesta revisão não foram encon-
trados trabalhos fazendo menção à resultados que foquem em aprendizagem motora uni
ou bimanual.
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3 Descrição do Sistema

Como parte deste trabalho, propõem-se o desenvolvimento de um dispositivo de
treinamento e monitoramento de reabilitação de sobreviventes de AVC (bem como outras
doenças neurológicas com acometimento motor), o qual emula o funcionamento do guidão
de uma bicicleta.

Como será visto nos próximos capítulos, os experimentos e testes realizados são
feitos exclusivamente em pessoas típicas e com vista para a avaliação da biomecânica de
cooperação entre membros superiores durante a realização de uma tarefa bimanual que
envolve aprendizagem motora. O caráter reabilitatório do equipamento será objetivo de
investigação de trabalhos futuros, como é melhor descrito no capítulo Conclusão desta
dissertação.

A Figura 8a apresenta os elementos básicos do dispositivo que foi construído: um
guidão instrumentado cujo eixo é diretamente acoplado à um motor de corrente contínua
(ou motor DC, do inglês, Direct Current) e um monitor para interação do usuário com a
atividade virtual proposta.

O motor DC é controlado (ver seção 3.3 Arquitetura de Controle para detalhes do
sistema de controle adotado) de maneira a facilitar o movimento do usuário, compensando
o atrito do sistema e, consequentemente, reduzindo a percepção da resistência ao giro; ou,
contrariamente, pode produzir diferentes campos de força que se opõem ao movimento1.

Através do monitor, o participante tem um retorno visual daquilo que se está
controlando além de receber as instruções do que deve ser feito2.

O guidão instrumentado é composto por 6 células de carga (3 de cada lado, dispostas
simetricamente) e montadas em posições e orientações distintas de maneira a obter a
medida de diferentes forças de interação (Figura 8b). Na Figura 8c é esquematizado o
funcionamento, discriminando-se cada uma das forças medidas: força de preensão palmar de
ambas as mãos, forças transversais que produzem o torque de giro e forças perpendiculares
ao plano de rotação, relacionadas à sustentação de cada membro.

Nas próximas subseções serão apresentados os detalhes da construção mecânica,
eletrônica e digital do dispositivo.

1 Ver seção 2.2.2 Paradigmas Experimentais, no capítulo de Fundamentação Teórica, para uma revi-
são sobre paradigmas experimentais que se valem da aplicação de campos de força no estudo da
aprendizagem motora.

2 Ver capítulo 5 Protocolo Experimental para mais detalhes da atividade testada neste trabalho.



30 Capítulo 3. Descrição do Sistema

Figura 8 – Apresentação e detalhamento do dispositivo desenvolvido. a) Elementos básicos:
guidão instrumentado acoplado diretamente à um motor DC, e um monitor
para interação visual; b) O guidão instrumentado é composto por 6 células
de carga (3 de cada lado). A imagem mostra o lado esquerdo do guidão com
as células de carga montadas em posições e orientações diferentes, de forma
a medir forças de interação distintas; c) A célula de carga montada mais ao
centro do guidão pode medir a força transversal (FT), aplicada para produzir
giro do conjunto. O carregamento na célula do centro é produzido pela força
perpendicular (FS) ao plano de giro, e esta associado à sustentação do membro
do usuário. A célula de carga montada internamento na manopla tem o objetivo
de capturar a força de preensão palmar (FP).

Fonte – Elaborado pelo autor.

3.1 Projeto Mecânico

O processo de desenvolvimento do dispositivo apresentado passou pelo projeto e
construção de duas versões do sistema completo. A primeira versão (Figura 9a) teve como
objetivo validar o conceito e levantar correções e melhorias que puderam ser coletadas
pelos próprios autores durante a fabricação e montagem ao longo dos experimentos piloto,
ou através de sugestões de colaboradores. Tendo em vista este iminente ciclo de melhoria,
empregou-se materiais e técnicas de fácil e rápida fabricação, como madeira, peças plásticas
fabricadas por prototipagem rápida e componentes extraídos de bicicletas convencionais
e adaptados para esta finalidade. A utilização de componentes extraídos de bicicletas
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convencionais também objetivou poder tornar o dispositivo capaz de ser acoplado à uma
bicicleta para eventuais testes futuros.

Figura 9 – Comparação entre as diferentes versões do dispositivo. a) Primeira versão
(protótipo), utilizando madeira, peças plásticas fabricadas por prototipagem
rápida e componentes extraídos e adaptados de bicicletas convencionais; b)
Recorte de parte do projeto da segunda versão do dispositivo, utilizando perfil
de alumínio estruturas e peças usinadas.

Fonte – Elaborado pelo autor.

Na segunda versão, concentrou-se em tornar o dispositivo adequado para os experi-
mentos com pessoas. A Figura 9b mostra o projeto que foi desenvolvido no software NX
12.0 (Siemens R©), incorporando as modificações levantadas.

Utilizou-se alumínio estrutural para a fabricação da estrutura que suporta o conjunto
do guidão e o monitor de 15”. Esta estrutura, por sua vez, foi montada em uma bancada
de madeira dedicada para esta finalidade. O uso de perfil de alumínio estrutural, facilita
o ajuste da altura do conjunto guidão e do monitor, para se adequar a características
biomecânicas de cada usuário. Na seção 5, são definidos os critérios para estes ajustes.

Os suportes do motor e da caixa de direção foram fabricados em placa de aço
soldada de 5mm de espessura. Para o sistema de rolamento da caixa de direção e o suporte
que transfere o torque entre o eixo e o guidão (conhecido por “avanço”), utilizou-se peças
de bicicletas convencionais.

Com relação ao guidão, as peças que conectam as células de carga umas às outras
foram projetadas e usinadas em um tarugo de alumínio (1.1/2”) e as manoplas, que
conferem o apoio para a aplicação da força de preensão palmar, foram manufaturadas em
plástico ABS, por prototipagem rápida, com o auxílio de uma impressora 3D. A distância
entre o centro das manoplas do guidão é de 42 cm, e não pode ser ajustada.

A porção mecânica também conta com um sistema de segurança que limita o giro
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do guidão em uma amplitude de 120◦, através de um fim de curso mecânico preso ao seu
eixo. Este sistema minimiza os riscos de o usuário sofrer algum dano físico em caso de
movimentação indevida do guidão, provocada por uma falha no sistema de controle. Em
outras seções serão descritas outros sistemas de seguranças redundantes, implementados
em outros níveis.

3.2 Projeto Eletrônico
A Figura 10a apresenta o conjunto final de toda a porção elétrica e eletrônica do

sistema.

Figura 10 – Detalhes do projeto eletrônico desenvolvido. a) Conjunto eletrônico composto
por: (1) fonte de alimentação do motor, (2) fonte de alimentação simétrica
para o circuito de amplificação, (3) placa do Bloco de Aquisição (BA), (4)
placa do Bloco de Controle (BC) e (5) ponte H. b) Detalhe do Bloco de
Aquisição. Cada célula de carga é amplificada e calibrada através de circuitos
individualizados; c) Detalhe do Bloco de Controle. Um circuito impresso foi
desenvolvido para acoplar-se diretamente ao Arduino e receber a conexão dos
demais periféricos.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

A arquitetura adotada para organização dos diferentes circuitos do sistema, é
constituída por dois blocos principais: Bloco de Aquisição (BA; Figura 10b) e Bloco
de Controle (BC; Figura 10c). No primeiro, conectam-se as seis células de carga que
instrumentam o guidão, ao passo que os periféricos (motor, ponte H e encoder) integram
o conjunto através de interface direta com o BC. Para ambos os blocos foi projetada
uma placa de circuito impresso dedicada a fim de reduzir ruídos, tornar o sistema mais
compacto e facilitar o transporte, para o caso de ser realizada a coleta de dados em locais
diversos. A placa projetada para o BC foi feita de maneira a conectar-se diretamente ao
controlador, implementado com um Arduino M0 PRO (detalhe mostrado na Figura 10c).

O registro digital dos dados (para armazenamento e atualização da interface de
interação) é feita através de um notebook, que se conecta ao Arduino do BC por porta
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USB, e que realiza o processamento com base em um algoritmo dedicado, desenvolvido em
MATLAB R©(mesma plataforma utilizada para implementar a interface de interação, que
será discutida mais adiante).

A Figura 11 apresenta de forma esquemática a estrutura desenvolvida para o
sistema eletrônico e, a seguir, são apresentados mais detalhes e características de cada um
dos periféricos e blocos mencionados.

Figura 11 – Demonstração esquemática da arquitetura do sistema elétrico e eletrônico
completo. As células de carga (LCe1 a LCe3 e LCd1 a LCd3) se conectam ao
Bloco de Aquisição (BA). O Bloco de Controle (BC) ao centro, processa o sinal
do encoder e o utiliza para controlar o motor DC (através de uma ponte H). O
Arduino (M0 PRO) recebe e envia todos os dados para um computador, que
gera a interface com o usuário e armazena os dados para pós-processamento e
análise.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Periféricos

Por “periféricos” designa-se todo sistema elétrico ou eletromecânico que se conecta
a algum dos blocos principais doravante mencionados.

1. Células de carga – as células de carga que foram utilizadas no projeto são de fácil
acesso comercial e comumente empregadas em balanças para uso diverso (Figura
12a). Possuem um straingage que compõe uma ponte de Wheatstone já integrada
ao elemento mecânico e sua carga máxima permissível é de 5kg. Para uma tensão
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de alimentação de 5VDC (utilizada no projeto), apresenta sensibilidade de aproxi-
madamente 1mV/kg (tensão diferencial), conforme indicado pelo fabricante e como
demonstra o gráfico da Figura 12b, resultante do levantamento realizado por um
teste experimental. Também é possível observar no gráfico que existe uma tensão
não nula para carga zero, ao passo que o comportamento, para ambos os sentidos de
força, se mostra linear.

Figura 12 – (a) Imagem do tipo de célula de carga utilizada no projeto. (b) Levantamento
experimental de uma das células utilizadas. O gráfico mostra a relação entre a
força aplicada na mesma (em ambos os sentidos) e a respectiva tensão gerada.

(a) (b)

Fonte – Elaborado pelo autor.

2. Motor e encoder – foi utilizado um motor de corrente contínua e imã permanente,
com escovas e sem sistema de redução. A Tabela 1 apresenta outras características.

Tabela 1 – Principais características do motor utilizado no projeto

MARCA: RHINO
MODELO: RMCS-2002 Valor Unidade
Tensão nominal 24 V
Velocidade nominal 120π (6600) rad/s (RPM)
Corrente nominal 1,12 A
Torque “stall” 2,2 N.m
Corrente “stall” 30 A

Fonte – Elaborado pelo autor.

O encoder acoplado ao motor é incremental e apresenta 500 pulsos por volta,
resultando em 2000 contagens por rotação do eixo (considerando o funcionamento
em quadratura, melhor descrito mais adiante), ou seja, pode-se obter uma leitura
mínima de posição angular de 0, 18◦.
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3. Fontes de alimentação – Como mostra a Figura 11, foram utilizadas duas fontes
diferentes para alimentar o sistema, uma para os circuitos eletrônicos (transformador,
simétrica, ±15V/1,5A) e outra dedicada para o motor (chaveada, 24V/42A). Esta
divisão teve o objetivo de reduzir a propagação de ruído proveniente da comutação
das escovas do motor para o circuito de aquisição de sinais das células de carga.
Além disso, foi necessária uma vez que foi utilizada uma configuração do circuito de
amplificação dos sinais das células de carga que requer fonte simétrica para operação
com tensões positivas e negativas (o que resulta da aplicação de força em ambos os
sentidos), ao passo que o motor consome consideravelmente mais corrente e opera
com tensão mais alta e não simétrica.

Bloco de Aquisição (BA)

O BA é destinado às tarefas de subtração, ajuste de ganho (amplificação) e
ajuste de erro e escala (offset). Todas as operações são feitas por um circuito integrado
(CI) de instrumentação disponível comercialmente (INA125P, Texas Instruments R©). Os
tratamentos são realizados para todos os sinais analógicos respectivos às células de carga
que compõem o guidão instrumentado. O circuito foi projetado para ter uma saída com
alta impedância a qual é conectada ao BC (diretamente às entradas analógicas do Arduino
M0 PRO).

O ajuste do ganho de amplificação é feito durante a operação de calibração, através
da variação de um trimpot multivoltas. O ajuste de erro visa compensar pequenos sinais de
tensão contínua que decorrem de um desbalanceamento inerente à célula de carga (como
pode ser notado no gráfico da Figura 12b, na ausência de carregamento). A porção de
ajuste de escala tem a função de transladar o sinal para uma faixa de leitura diferente, o
que se faz necessário uma vez que o sistema permite que tensões negativas sejam obtidas
pela célula de carga (dependendo do sentido de aplicação da força no guidão), mas as
entradas analógicas do Arduino apenas realizam a leitura de tensões positivas. Com isso,
foi necessário reduzir a amplitude do sinal mantendo-o entre ±2,5V (durante o processo
de calibração) e, em seguida, translada-lo em +2,5V, de maneira a obter uma resposta
entre 0 e 5V (compreendendo toda a faixa de leitura do Arduino).

Bloco de Controle (BC)

O BC é composto pelo Arduino M0 PRO, pelo CI HCTL-2022 (Avago Technologies R©),
que realiza a quadratura e contagem dos pulsos do encoder, em alta velocidade, e pelo
módulo de ponte H (IBT-2) que viabiliza o acionamento do motor.

Primeiro o CI de quadratura decodifica digitalmente o sinal dos dois canais do
encoder e, então, transmite a contagem de pulsos através de 8 bits, pelas portas digitais
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do Arduino. Este CI possui contagem máxima de 32-bits, porém apenas 8 pinos para
comunicação de um byte por vez. Sendo assim, outros dois pinos do mesmo CI são utilizados
para multiplexar as saídas, ou seja, determinar o byte de leitura desejado (dois pinos
para controle da saída representam 4 saídas diferentes através da combinação binária
dos mesmos, 22 = 4). Na lógica do Arduino as palavras recebidas são concatenadas para
formar a contagem final.

Assim como todo CI que realiza operação de contagem, o HCTL-2022 depende de
um sinal de clock. No caso deste projeto observou-se empiricamente que uma frequência
mínima de 4MHz é necessária para não gerar atrasos na atualização da posição do encoder.
Para implementar o gerador de pulsos utilizou-se o microcontrolador ATtiny85 (ATMEL R©)
programado para produzir uma onda quadrada de 8MHz.

A ponte H é controlada por uma porta PWM do Arduino, cuja frequência é
de aproximadamente 1kHz. O módulo IBT-2 foi selecionado, dentre outros, através de
ensaios de desempenho da resposta em frequência (analisados em laboratório com o uso
de osciloscópio) e também por sua alta potência de operação – suporta correntes de 43A,
o que é adequado para o sistema visto que o motor consome até 30A de corrente (na
condição de eixo imobilizado e com 24V de tensão de armadura).

O Arduino foi programado para realizar as seguintes tarefas sequenciais: (1) leitura
das portas digitais para atualização da posição do encoder, (2) cálculo do erro e consequente
ganho do controlador proporcional-derivativo (PD) implementado, (3) atualização do pino
de controle PWM, (4) leitura das portas analógicas (células de carga) e (5) envio USB
dos dados adquiridos (posição angular do guidão, medida das células de carga e tempo do
instante das medidas, em µs).

Para realizar as leituras analógicas, ao invés de utilizar a biblioteca padrão do
Arduino, foi realizada uma programação especial a fim de acessar diretamente os regis-
tradores do processador (Atmel SAMD21 R©). Isso foi feito com o objetivo de acelerar a
operação, visto que esta é realizada seis vezes consecutivas e, portanto, representa o maior
tempo de processamento dispendido pelo código. O uso deste artifício tornou a leitura 5
vezes mais rápida.

Outra programação especial realizada, foi a alteração dos bytes padrão de alguns
registradores do processador do Arduino, mais precisamente os que controlam a resolução
do conversor analógico-digital (Analog-to-Digital Converter, ADC). A resolução padrão do
ADC do Arduino M0 PRO é de 12-bits. No entanto, a mudança de certos registradores
permite obter até 16-bits de resolução (utilizando o recurso de oversampling), implicando,
contudo, em um aumento considerável do tempo da operação. A resolução escolhida para
o projeto foi de 13-bits.

Estas duas ações de manipulação de registradores resultaram em um tempo total
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para leitura do algoritmo de 1,9ms por ciclo, o que significa uma frequência de amostragem
de 530Hz. Além disso, o aumento na resolução do ADC fez com que uma menor porção de
força pudesse ser medida, a saber: (5kgf/(213)/2) = 1, 22gf ≈ 12mN .

3.3 Arquitetura de Controle

Para promover uma interação segura com seres humanos e o dispositivo desenvolvido,
optou-se pela implementação de um controle de impedância.

Este tipo de controle, pioneiramente proposto por Hogan (1985), no lugar de
controlar a força ou a posição, independentemente, tal qual é feito em outras estratégias
convencionais, propõe estabelecer uma relação dinâmica entre a força e a velocidade do
atuador do sistema robótico, criando assim a lei de controle. Ao controlar a impedância
do manipulador, baseado na força de contato do usuário, mantém-se a interação em níveis
seguros, fazendo deste tipo de controle um dos mais adequados para aplicações em sistema
de reabilitação.

A formulação adotada para o dispositivo apresentado, foi inspirado em (HOGAN,
1987) mas implementada de maneira alternativa. Isso porque, em (HOGAN, 1987) são
feitas duas suposições importantes sobre o sistema a ser controlado e ambas falhavam à
realidade deste projeto. São elas:

1. O torque é a variável de controle do atuador – no caso deste projeto, utiliza-se
tensão PWM para controle. Uma vez que o motor é de corrente contínua, a relação
entre tensão de armadura e troque produzido é não-linear e depende de parâmetros
não conhecidos (item 2, abaixo).

2. Todos os parâmetros do motor e do sistema (atrito nos eixos, momento
de inercia do conjunto e possíveis coeficientes de rigidez) estão completa-
mente determinados – nenhum parâmetro do motor utilizado foi fornecido pelo
fabricante e alguns deles demandam cuidadoso levantamento experimental, o que
foge ao escopo deste trabalho.

A formulação que foi adotada, no lugar de calcular o torque requerido, calcula a
posição do atuador necessária para que se mantenha a relação dinâmica entre sua força e
velocidade. A partir de então, esta posição de referência (a qual, doravante, será denotada
por “posição desejada”) é colocada na entrada de um controlador convencional de posição,
como o controlador proporciona-derivativo (PD), adotado neste projeto. Um exemplo de
trabalho anterior onde uma implementação semelhante é proposta e testada, pode ser
visto em Pelletier e Doyon (1994).
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Assim, dado o guidão instrumentado do sistema, mostrado na Figura 8, sua posição
angular (θ(t)), velocidade (θ̇) e aceleração (θ̈), devem respeitar a seguinte dinâmica

Tm = Iθ̈ +Bθ̇ +K(θ0 − θ(t)) (3.1)

onde I, B e K são, respectivamente, o momento de inércia, o coeficiente de amortecimento
viscoso e o coeficiente de rigidez da junta de acordo com a impedância que deseja-se
produzir no sistema; θ0 é a posição angular inicial; e Tm é o torque medido3 resultante da
aplicação externa do ser humano (Th) e da atuação do motor (Tact), dado por

Tm = Th − Tact (3.2)

Dando continuidade à formulação da lei de controle, em um sistema discreto, a
velocidade e aceleração angulares (θ̇i e θ̈i) podem ser descritas por



θ̇i = θi − θi−1

∆ti−1

θ̈i =
[(
θi − θi−1

∆t2i−1

)
−
(
θi−1 − θi−2

∆ti−1 ·∆ti−2

)] (3.3)

onde ∆ti−1 e ∆ti−2 são os períodos de duas amostragens consecutivas. Para simplificação,
pode-se assumir que o período de amostragem é constante, ∆ti−1 ≈ ∆ti−2 = ∆t.

Após manipulação algébrica simples, a posição desejada (θd
i ) pode ser obtida por

θd
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− θd
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(
I

∆t2
)
− θd

0K(
I

∆t2 + B

∆t −K
) (3.4)

O algoritmo de controle é desenvolvido de maneira a fazer com o que a posição
calculada por (3.4) seja perseguida pelo controlador PD, a cada ciclo.

Para fins de simulação (cujos resultados serão apresentados mais adiante), assume-
se que o conjunto formado pelo guidão e respectiva caixa de direção (sem a presença do
motor acoplado ao seu eixo) comporta-se como um sistema massa-amortecedor e está
sujeito à ação do torque resultante (Tres) produzido pela soma do torque do motor e aquele
aplicado externamente pelo usuário. Assim:

Tres = IH θ̈ +BH θ̇ (3.5)
3 Para mais detalhes de como este torque é efetivamente medido e calculado, ver capítulo Modelagem

Dinâmica e Testes do Dispositivo.
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onde IH e BH são, respectivamente, o momento de inercia e o atrito viscoso inerentes à
construção mecânica do conjunto.

O diagrama de blocos que ilustra a arquitetura apresentada é mostrado na Figura
13.

Figura 13 – Diagrama de blocos do algoritmo de controle implementado. O bloco “Impe-
dância Desejada” alimenta o controlador Proporcional-Derivativo (PD) com a
posição de referência, de acordo com a equação 3.4, e os torques do indivíduo
e do motor atuam no guidão.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

3.4 Algoritmo de Leitura e Armazenamento
O algoritmo para aquisição dos dados enviados via porta USB, foi desenvolvido em

linguagem Matlab R©, valendo-se da biblioteca de leitura e manipulação serial, já contida no
software. A taxa de leitura definida deve coincidir com a taxa de envio do Arduino (definida
no preambulo do programa deste último). Escolheu-se uma taxa de 1Mbit por segundo
(Mbps) para a transmissão e recepção dos dados e um buffer com espaço para 1 segundo de
dados, ou seja, 1Mbit. O software opera realizando o armazenamento dos dados recebidos
no buffer durante o período de 10ms acessando, portanto, aproximadamente 5 amostras
de cada célula de carga e da posição angular do eixo (considerando uma frequência de
530Hz para envio de uma amostra de cada célula e da posição angular). A cada leitura, o
vetor de dados é salvo em um arquivo de texto e, em seguida, a última medida de posição
angular é extraída e utilizada para atualização do cursor da interface gráfica.

3.5 Resumo das Características
A Tabela 2 apresenta um resumo das principais características do dispositivo

desenvolvido.
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Tabela 2 – Principais características do dispositivo apresentado

Característica Valor Unidade
Menor leitura de posição angular 0,18 ◦

Menor leitura de força 12 mN
Resolução ADC 13 bits
Taxa de amostragem (por célula de carga) 530 Hz
Torque máximo do guidão 2,2 N.m
Software de processamento digital Matlab R© -
Unidade de processamento Arduino M0 PRO -

Fonte – Elaborado pelo autor.
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4 Modelagem Mecânica e Testes do Disposi-
tivo

Antes que o dispositivo pudesse ser usado para obter medidas em pessoas típicas
mediante um protocolo experimental, foi importante assegurar que ele encontrava-se (i)
com comportamento seguro para interação com seres humanos e (ii) produzindo resultados
coerentes com o que se deseja obter.

O primeiro aspecto, o qual é concernente à segurança do aparato, pode ser avaliado
mediante testes de controle implementado, comparando-se resultados obtidos experimen-
talmente com àqueles obtidos em simulação.

Já no quesito coerência dos resultados medidos, fez-se a modelagem do sistema
mecânico e uma avaliação qualitativa de todas as grandezas obtidas por um teste piloto
(posição angular e as seis medidas de força), após passar pela devida calibração.

4.1 Modelagem Mecânica

Na Figura 14 esquematiza-se uma vista superior do guidão instrumentado, com
todas as células de carga (do inglês, Load Cell, abreviada pela sigla, LC) que o compõe
do lado esquerdo (LCe1 , LCe2 , LCe3) e direito (LCd1 , LCd2 , LCd3). O guidão é livre para
rotacionar em torno do ponto de giro especificado na figura, formando um ângulo θ(t) com
a horizontal, cuja variação no tempo define a velocidade (θ̇) e a aceleração (θ̈) angulares
do conjunto. O indivíduo que o controla o guidão esta posicionado do mesmo lado que o
ponto de giro.

Por princípio, a LC (associada à dois straingages configurados com resistores opostos
em uma ponte de Wheatstone) pode medir a força cortante e o momento fletor aos quais
está sujeita, ambos produzidos pelo carregamento imposto a ela. O sinal medido como
consequência, será doravante denotado por ∆, seguido da nomenclatura da respectiva LC
(por exemplo, ∆LCe1 é o sinal medido por LCe1).

Sob esta perspectiva, observa-se que as células de carga localizadas nas extremidades
do guidão, LCe1 e LCd1 , podem sofrer esforço (e, portanto, deformação) por duas formas
distintas: (1) através da preensão de mão do indivíduo que manipula o guidão; ou (2) através
das forças de interação aplicadas do sentido de girar o guidão. Porém, uma observação
mais atenta ao esquema apresentado na Figura 14, revela que esta última fonte de esforço
mencionada só produzirá deformação nestas LC caso a força aplicada (do lado esquerdo
ou direito), seja feita no sentido de “puxar” o guidão, mas não ao “empurra-lo”. Esta
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Figura 14 – Vista superior esquematizada do guidão instrumentado e as células de carga
que o compõe do lado esquerdo (LCe1 , LCe2 , LCe3) e direito (LCd1 , LCd2 ,
LCd3). O giro do guidão causado pela interação do usuário (posicionado do
mesmo lado que o ponto de giro) produz um angulo θ(t) com a horizontal,
cuja variação no tempo define a velocidade (θ̇) e a aceleração (θ̈) angulares
do conjunto.

𝑚 → 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑔𝑢𝑖𝑑ã𝑜

𝑑 =
𝑚

𝐿
→ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

ሷ𝜃

𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜

𝐿𝐶𝑒1 𝐿𝐶𝑒2 𝐿𝐶𝑒3 𝐿𝐶𝑑3 𝐿𝐶𝑑2 𝐿𝐶𝑑1

Fonte – Elaborado pelo autor.

observação será especialmente importante para o cálculo das forças de preensão de mão
do usuário.

Por outro lado, as células de carga mais próximas do centro da barra, LCe3 e
LCd3 , podem sofrer deformação exclusivamente através da forma (1), descrita acima,
independente do sentido das forças aplicadas.

Com relação às células de carga LCe2 e LCd2 , para o modelamento que se faz aqui
não será necessário considera-las, uma vez que estas medem as forças de interação no
sentido perpendicular ao plano de giro do guidão (por isso são montadas rotacionadas em
90◦ no seu eixo longitudinal, com relação às outras). As medidas destas células de carga
podem ser diretamente associadas à força de sustentação do braço que o indivíduo exerce
ao interagir com o dispositivo. Desta forma, são irrelevantes para o cálculo do torque do
giro do guidão ou de preensão de mão do usuário.

Cálculo das forças de interação do usuário (Fe e Fd)

Para o cálculo das forças de interação do usuário (lado esquerdo, Fe, ou lado direito,
Fd) inicia-se o modelamento a partir da observação da imagem superior da Figura 15.

Primeiramente, com o objetivo de simplificar o equacionamento dinâmico do
conjunto, optou-se por deslocar o ponto de giro do guidão para coincidir com o seu centro
de gravidade, diferente da forma como estava esquematizado na Figura 14. Fazendo a
somatória dos momentos com relação ao novo ponto de giro (ponto “O”, Figura 15),
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Figura 15 – Diagrama de corpo livre de cortes para o guidão inteiro (imagem superior);
em corte pelo centro da célula de carga LCe3 (imagem central - seção de corte
1); e em corte pelo centro da célula de carga LCe1 (imagem inferior - seção de
corte 1). Para simplificação do modelamento, o ponto de giro do guidão foi
deslocado para coincidir com o seu centro de gravidade.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

definindo como positivo o sentido anti-horário de rotação e desprezando o atrito do eixo,
tem-se que

Th + Tact = IH θ̈ +BH θ̇ (4.1)

onde Th é o torque aplicado pelo humano que interage com o dispositivo, Tact é o torque
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produzido pelo motor e, IH e BH são, respectivamente, o momento de inercia e o coeficiente
de amortecimento inerentes à construção mecânica do conjunto.

Como será feito a seguir, o torque Th pode ser descrito a partir da relação de
alavanca das forças Fe e Fd no centro de giro. Por outro lado, Tact, é uma variável de
entrada do sistema e, portanto, conhecida1. O coeficiente de amortecimento (BH) do
sistema de rolamento utilizado na construção do eixo do guidão, não é comercialmente
conhecido e será desprezado neste equacionamento para fins de simplificação. Com o
mesmo objetivo, o momento de inércia (IH) do guidão pode ser calculado considerando-o
como uma barra delgada de massa (m) e comprimento (L), que gira em torno de um eixo
central, perpendicular ao seu comprimento.

Desta forma, ainda com base na Figura 15, a equação 4.1 pode ser reescrita na
forma

Fe ·
L

2 + Fd ·
L

2 + Tact =
(
mL2

12

)
θ̈ (4.2)

Passando para a segunda imagem (de cima para baixo) da Figura 15, tem-se a
representação do guidão em corte, cuja seção passa pelo centro da célula de carga LCe3 .
O equacionamento dos momentos e das forças verticais desta porção da barra (apenas o
lado esquerdo) envolve, além das variáveis já mencionadas, a força cortante, (Fve3

) e o
momento fletor (Mve3

) que existem no centro da LCe3 . Assim, com relação ao centro de
giro (“O”), pode-se obter as equações para o somatório dos momentos (MO) e das forças
verticais (FO)


∑
MO = Ieθ̈ −→ Fe · L

2 + Fve3
· l +Mve3

+ Tact = Ieθ̈

∑
FO = meÿ −→ Fe + Fve3

= meÿ

(4.3)

onde l é a distância do ponto de giro até o centro da célula de carga (onde foi feito o
corte), ÿ é a aceleração tangencial no centro de gravidade da porção de barra após o corte
na seção 1 (Figura 15), e me e Ie, são, respectivamente, a massa e o momento de inércia
desta mesma porção, com relação ao ponto de giro.

A massa me pode ser aproximadamente estimada ao assumir que o guidão possui
densidade linear de massa constante d = m

L
. A aceleração, ÿ, e o momento de inercia, Ie,

são obtidos por:

ÿ =
[1
2

(
L

2 − l
)

+ l
]
· θ̈ (4.4)

1 A forma como este torque é medido e calculado, é descrita mais adiante neste mesmo capítulo, na
seção Simulação e Testes do Sistema de Aquisição e Controle.
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Ie = m

24L · (L
3 − 8l3) (4.5)

Finalmente, após devida calibração, a célula LCe3 fornece o sinal ∆LCe3 , o qual é
justamente formado pela força cortante, Fve3

, e momento fletor, Mve3
. Desta forma:

−Fve3
+
Mve3

lc
2

= ∆LCe3 (4.6)

onde lc é o comprimento total da célula de carga.

O sistema formado pelas quatro equações (4.2, 4.3 e 4.6) possui quatro incógnitas
(Fe, Fd, Fve3

e Mve3
) e, portanto, pode ser solucionado, de forma analítica ou numérica,

apenas através da substituição de alguns valores de característica físicas do dispositivo
construído.

A Tabela 3 apresenta estas medidas, no Sistema Internacional de Unidades (S.I.).

Tabela 3 – Medidas de comprimento e massa do guidão

L 0.555 m
m 0.98 kg
l 0.12 m
lc 0.08 m

Fonte – Elaborado pelo autor.

Substituindo estas variáveis nas equações mencionadas acima, chega-se ao seguinte
sistema matricial:



0.2775 0.2775 0 0

0.2775 0 0.12 1

1 0 1 0

0 0 −1 25

 ·


Fe

Fd

Fve3

Mve3

 =



0.0257 · θ̈ − Tact

0.0118 · θ̈ − Tact

−0.0564 · θ̈

∆LCe3

 (4.7)

A partir da medida do encoder do motor pode-se obter a aceleração em cada
instante de tempo, sendo que cada um destes valores estará associado à uma medida
de força (∆LCe3) e à um valor de torque no motor (Tact), determinado pelo sistema de
controle.

A solução do sistema 4.7 fornece o valor das forças Fe e Fd, em cada instante de
tempo, calculadas apenas com base na medida de uma célula de carga (esquerda). Porém,
é intuitivo perceber que repetindo-se todo o procedimento descrito até aqui, para o lado
direito do guidão (levando a seção de corte para o centro da LCd3), também se poderá
obter Fe e Fd, mas com alguma variação dos primeiros valores encontrados devido às
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incertezas associadas à cada medida tomada e adotada. Estatisticamente, um valor mais
acurado para as forças de interação do usuário pode ser obtido pelo ajuste das duas curvas
obtidas por cada LC, através do método dos mínimos quadrados, por exemplo.

Cálculo das forças de preensão palmar (Pe e Pd)

Conforme mencionado no início desta seção e esquematizado na Figura 14, a
determinação da força de preensão de cada mão do usuário (mão esquerda, Pe, ou mão
direita, Pd), depende do conhecimento do sentido da força de interação, Fe e Fd. Com base
nas Figura 14 e 15, e lembrando que o indivíduo que controla o guidão está posicionado
no mesmo lado que o centro de giro (Figura 14), pode-se dizer que o seu braço esquerdo
“empurra” o guidão sempre Fe < 0, ao passo que o seu braço direito “empurra” o guidão
sempre que Fd > 0. No caso do movimento de “empurrar”, a determinação de Pe e Pd é
direta pois LCe1 e LCd1 estão apenas sujeitas à preensão de mão. Assim:


Pe = ∆LCe1 , Fe < 0

Pd = ∆LCd1 , Fd > 0

(4.8)

Contudo, para o caso do movimento de “puxar”, é preciso que as forças de preensão
sejam desacopladas das forças de interação que produzem giro. Ou seja,


−Fve1

+ Mve1
lc
2

+ Pe = ∆LCe1 , Fe > 0

−Fvd1
+

Mvd1
lc
2

+ Pd = ∆LCd1 , Fd < 0

(4.9)

onde Fve1
(ou Fvd1

) e Mve1
(ou Mvd1

) são, respectivamente, a força cortante e o momento
fletor que existe no centro da LCe1 (ou LCd1).

Para fazer o desacoplamento mencionado, segue-se exatamente o mesmo procedi-
mento que foi descrito para obter Fe e Fd. Neste caso, porém, (analisando o lado esquerdo)
a distância (l) entre o centro de giro e o centro da célula de carga LCe1 , vale

l = L− lc
2 (4.10)

Uma vez que nesta etapa as forças Fe e Fd já foram anteriormente determinadas
(para conhecimento do sinal de ambas), não é mais necessário utilizar a equação 4.2. Assim,
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pode-se iniciar a análise obtendo equações análogas à 4.3. Assim:


∑
MO = Ieθ̈ −→ Fe · L

2 + Fve1
· l +Mve1

+ Tact = Ieθ̈

∑
FO = meÿ −→ Fe + Fve1

= meÿ

(4.11)

Substituindo os valores da Tabela 3 no sistema formado pelas equações 4.9 e 4.11,
tem-se as matrizes para o lado esquerdo


0.2375 1 0

1 0 0

−1 25 1

 ·

Fve1

Mve1

Pe

 =


0.0048 · θ̈ − Tact − 0.2775 · Fe

0.0186 · θ̈ − Fe

∆LCe1

 (4.12)

e direito


0.2375 1 0

1 0 0

−1 25 1

 ·

Fvd1

Mvd1

Pd

 =


0.0048 · θ̈ − Tact − 0.2775 · Fd

0.0186 · θ̈ − Fd

∆LCd1

 (4.13)

Por fim, para determinação de Pe e Pd, o algoritmo de tratamento dos dados deve
determinar Fe e Fd, (conforme descrito antes) analisar o sinal obtido para ambos e, então,
calcular Pe e Pd através dos sistemas 4.12 e 4.13, respectivamente.

4.2 Simulação e Testes do Sistema de Controle e Aquisição

4.2.1 Simulação

Para simular o sistema de controle implementado, construiu-se um modelo no
software Simulink R©, seguindo o que é visto no diagrama da Figura 13. Contudo, do
ponto de vista de implementação (tanto simulação quando no sistema real), é preciso que
um detalhe que não aparece explicitamente na figura, seja incluído: o cálculo do torque
no motor (Tact). Pelos sistema matricial 4.7 apresentado anteriormente, observa-se que
o cálculo de Fe e Fd (necessários para o calculo de do torque medido, Tm), dependem
explicitamente de Tact, portanto é crucial que se determine como calcula-lo.

Como pode ser visto na Figura 13, o bloco “Motor DC” recebe uma posição como
entrada e tem torque em sua saída, porém, em motores de corrente contínua, a relação
entre posição angular e torque não é linear devido à indutância das espiras que compõem
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o enrolamento de armadura. Matematicamente, pode-se modelar o motor DC através da
lei de Kirchhoff

Va = Laİa +RaIa + Vb (4.14)

onde Va, Ia, La e Ra são, respectivamente, a tensão, corrente, indutância e resistência de
armadura; e Vb é a tensão contra-eletromotriz causada pela variação do fluxo magnético
nas espiras do motor ao passo que este rotaciona (que pode ser positivo ou negativo).

Como simplificação, pode-se assumir que a indutância no circuito é desprezível.
Além disso, a tensão contra-eletromotriz, Vb, pode ser assumida como sendo proporcional
à velocidade de rotação do motor, ou seja,

Vb = kbθ̇ (4.15)

onde a constante de proporcionalidade, kb, é denominada constante de velocidade do motor.
Quando no Sistema Internacional de Unidades, a constante de velocidade possui valor
numérico igual ao da constante de torque, km, que relaciona o torque do motor (Tact) e a
sua corrente de armadura (Ia)2

Tact = kmIa (4.16)

A partir das três expressões apresentadas acima e fazendo kb = km = k, tem-se

Tact = k
Va − kθ̇
Ra

(4.17)

que estabelece uma relação linear entre o torque produzido pelo motor e a sua velocidade
o que é adequado ao modelo do diagrama de blocos da Figura 13.

Portanto, para o cálculo de Tact, utiliza-se a equação 4.17 e os valores de tensão
PWM (Va), armazenados em cada instante de utilização do dispositivo. Os valores k
e Ra, foram obtidos empiricamente para o motor utilizado e valem, respectivamente,
k = 0, 0746N.m/A e Ra = 4, 75Ω.

Uma vez colocado este importante comentário sobre a obtenção de Tact, pode-se
retornar à descrição da simulação do sistema de controle.

Para simular a interação de um ser humano com o dispositivo, utilizou-se um
gerador de função senoidal cujo sinal representa o torque imposto pelo indivíduo, com
amplitude de 1 N.m e frequência de π/2 rad/segundo.
2 Para uma demonstração desta relação de igualdade, ver Apêndices desta Dissertação.
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Foram avaliados 3 cenários diferentes, variando-se os parâmetros de impedância
(I, B e K) obtendo: (i) Impedância desejada igual à impedância do guidão - I = IH , B =
BH , K = 0; (ii) Impedância desejada maior que a impedância do guidão - I = 5IH , B =
5BH , K = 0.02; e (iii) Impedância desejada menor que a impedância do guidão - I =
IH/5, B = BH/5, K = 0.02/5;

4.2.2 Testes do Sistema Real

O próprio autor (sexo masculino, típico, 28 anos e destro) serviu como voluntário
para os testes do sistema real. Posicionou-se de pé, de frente para o dispositivo e de forma
a alcançar confortavelmente as manoplas do guidão com as duas mãos, tendo os cotovelos
levemente flexionados.

Para este teste nenhuma interação visual foi necessária, porém o sistema foi
programado para produzir um sinal sonoro curto e alto com frequência de 1 beep/segundo.
O voluntário procurou acompanhar o ritmo dos sinais enquanto realizava a seguinte
sequência de movimentos com o guidão: após o primeiro sinal, desloca-se da posição de
descanso inicial (0◦) atingindo 30◦ no segundo beep; no sinal seguinte era necessário ter
retornado à posição de descanso e repetir a sequência no sentido contrário, nos quarto
e quinto sinais. Este ciclo foi repetido por 10 segundos e todas as medidas cinéticas e
cinemáticas foram registradas.

À semelhança do que foi feito na simulação, os testes foram repetidos em dois
cenários diferentes: (i) Impedância desejada maior que a impedância do guidão - I =
5IH , B = 5BH , K = 0 e (ii) Impedância desejada menor que a impedância do guidão -
I = 5/IH , B = 5/BH , K = 0 .

Para obter os valores reais de impedância do sistema (IH e BH), foi utilizado um
método empírico e qualitativo simples que consistiu em incrementar ou decrementar os
parâmetros do sistema em pequenos passos até obter a sensação de baixa ou nenhuma
resistência ao giro. Assumiu-se que a etapa final deste processo iterativo revelaria o conjunto
de parâmetros que mais se aproximam da impedância natural do sistema. Os parâmetros
obtidos foram: IH = 130.10−4kg.m2 e BH = 2, 5.10−5N.m.s/rad.

Com o objetivo de verificar a coerência dos valores de IH e BH apresentados acima,
inspecionou-se principalmente as ordens de grandeza, tendo em vista as propriedades
físicas de cada parâmetro.

Para o momento de inércia, pode-se calcular um valor aproximado para o mesmo
adotando a simplificação utilizada na equação 4.2. O valor apresentado acima e o que é
obtido por esta simplificação possuem a mesma ordem de grandeza, mas o primeiro é cerca
de metade do segundo. Isso provavelmente se deve ao método qualitativo adotado para
obter o valor acima, somado à imprecisão gerada pela simplificação utilizada na equação
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4.2.

Quanto ao coeficiente de amortecimento, na seção na qual é descrita a modelagem
do sistema mecânico, o mesmo foi desprezado. Desta forma, esperava-se obter um valor
relativamente baixo. De fato, quando comparado ao amortecimento de motores comerci-
ais, cujos valores são sabidamente pequenos (quase desprezíveis), o valor encontrado e
apresentado acima pode ser considerado baixo.

4.3 Resultados e Discussões
As Figuras 16, 17 e 18 apresentam os resultados para dois períodos do ciclo simulado

(descrito acima) em cada um dos cenários (i), (ii) e (iii), respectivamente.

Figura 16 – Resultados para o cenário (i). Os parâmetros de entrada no bloco Impedância
Desejada foram os mesmos que os utilizados no bloco Guidão - I = IH , B =
BH , K = 0.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Cada figura contém três gráficos interpretados como se segue: o primeiro (superior)
compara a posição angular do guidão (θi) - decorrente da aplicação de torque externo
- com aquela denominada "desejada"(θd

i ), calculada por 3.4; o segundo gráfico (posição
central) é a diferença angular temporal entre os dois sinais apresentados no gráfico anterior.
Por fim, no terceiro gráfico (inferior) apresenta-se a comparação entre o torque aplicado
pelo ser humano (gerado artificialmente da forma como foi descrito na seção anterior)
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Figura 17 – Resultados para o cenário (ii). Os parâmetros de entrada no bloco Impedância
Desejada foram maiores que os utilizados no bloco Guidão - I = 5IH , B =
5BH , K = 0.02.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

e o torque do motor resultante do ajuste de tensão proporcionado pelo controlador PD.
Em todos os casos a porção transiente, observada no início da simulação e decorrente de
fatores de amortecimento do sistema, foi desconsiderada e não é apresentada.

Os resultados apresentados pela simulação se mostraram condizentes com a expec-
tativa em todas as situações.

No cenário (i), uma vez que os parâmetros de entrada para a impedância desejada
são exatamente iguais àqueles ajustados no bloco que modela o conjunto mecânico do
guidão, era natural esperar nenhum efeito de atuação do sistema de controle (o dispositivo
desligado é suficiente para produzir a impedância desejada).De fato, o gráfico central
da Figura 16 demonstra que não houve diferença entre ambos os sinais (posição atual e
desejada), enquanto o gráfico inferior da mesma figura indica atuação nula do torque do
motor.

No cenário (ii), cujos resultados são mostrados na Figura 17, o sistema se opõem ao
movimento simulado do ser humano de maneira a criar um ambiente de maior impedância
do que aquela sentida apenas pelo amortecimento e inércia naturais do conjunto. Este
efeito é observado no gráfico superior da figura, no qual está explicita a diferença de
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Figura 18 – Resultados para o cenário (iii). Os parâmetros de entrada no bloco Impedância
Desejada foram menores que os utilizados no bloco Guidão - I = IH/5, B =
BH/5, K = 0.02/5.
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fase entre a posição angular real e a calculada. Como a posição desejada está sempre
temporalmente adiantada em relação à posição real, em um instante de tempo qualquer,
esta última está sempre sendo “puxada” pela trajetória virtual (formada pela posição
desejada). Tal condição também se revela de forma explícita na interferência destrutiva
observada entre os torques do ser humano e do motor, o que pode ser interpretado pelo
fato de que parte da força empenhada pelo usuário é anulada pela atuação inversa do
sistema de controle (gráfico inferior, Figura 17).

Contrariamente, no cenário (iii), o efeito oposto ao do cenário anterior era esperado,
ou seja, o sistema de controle deveria contribuir com o movimento do usuário, facilitando-o
ao compensar parte da impedância natural do conjunto mecânico. O gráfico superior da
Figura 18 demonstra haver novamente uma diferença de fase entre os sinais de posição
angular atual e desejada, porém no sentido contrário àquele observado no resultado do
cenário anterior (neste caso o sinal desejado esta temporalmente atrasado com relação ao
sinal de posição real). Utilizando a mesma figura de linguagem que no parágrafo anterior,
a trajetória virtual atua no sentido de “empurrar” a trajetória real. No gráfico inferior,
observa-se interferência construtiva entre os torques do usuário e do motor, o que significa
que ambos atuam no mesmo sentido, reduzindo a sensação de impedância do sistema.
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Comparando os três cenários é possível verificar que as amplitudes de oscilação
também seguem a tendência esperada. Em (i) tem-se um sinal de posição angular de
aproximadamente 30◦, pico-a-pico; no cenário (ii), quando o sistema faz com que a
manipulação se torne mais difícil, a mesma amplitude reduz em um terço, caindo para
10◦; por último, em um ambiente de menor impedância proporcionado no cenário (iii), a
amplitude se torna maior do que 40◦. Estas variações justificam-se uma vez que o torque
de entrada é mantido constante entre todos os cenários.

Na Figura 19 são mostrados os resultados para os dois cenários testados com o
sistema real: impedância desejada maior (gráfico superior) e menor (gráfico inferior) do
que a impedância natural do sistema. De forma qualitativa, pode-se citar a percepção do
voluntário dos testes o qual de fato reportou mais dificuldade para manipular do guidão
na primeira parte do teste do que na segunda.

Figura 19 – Resultados dos testes com o sistema real: impedância desejada maior (gráfico
superior) e menor (gráfico inferior) do que a impedância natural do sistema.
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A semelhança entre os resultado simulados e obtidos pelos testes no sistema real
são bastante claras, mesmo através de uma inspeção simples e rápida. As diferenças de
fase observadas e discutidas para os gráficos da simulação, são novamente encontradas
na Figura 19 e possuem a mesma interpretação. Quanto aos sinais de torque obtidos no
teste real, não é possível que se faça comparação direta com o que foi simulado uma vez
que a única variável cinética à que se tem acesso no dispositivo real é o torque diferencial
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aplicado pelo ser humano e motor, devido ao fato das células de carga estarem presas
diretamente ao guidão e, portanto, sentirem a influência de carga de ambos ao mesmo
tempo.

*

As medidas de força em todas as células de carga foram registradas durante o
experimento. A Figura 20 apresenta as forças dos braços direito e esquerdo (Fd e Fe),
obtidas através do sistema de equações 4.7, bem como a força de preensão da mão esquerda,
calculada pelo sistema de equações 4.12.

Figura 20 – Força de preensão palmar esquerda (Pe) e forças de giro do guidão (Fe e Fd)
aplicadas pelo usuário. A curva preta e tracejada apresenta a posição angular
obtida no momento da aplicação das forças. O detalhe no canto esquerdo
superior demonstra que a curva de força de preensão possui descontinuidade,
o que esta associado às simplificações adotadas durante o processo de modela-
mento do sistema que resultaram nos sistema de equações 4.7 e 4.12, com os
quais Fe, Fd e Pe, foram calculados.
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A Figura 20 possui um detalhe ampliado que demonstra haver uma pequena
descontinuidade em um ponto da curva de Pe, calculada. Esta descontinuidade pode estar
relacionada às simplificações adotadas no modelamento que levaram às equações 4.7 e
4.12. O momento em que esta descontinuidade acontece coincide com o ponto onde a força
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esquerda (Fe) cruza o eixo das ordenadas, ou seja, muda o seu sinal, fazendo com que o
algoritmo altere a interpretação das forças aplicadas pelo indivíduo3.

Observa-se que a discrepância de valores de Pe, antes e depois da troca de sinal de
Fe, é pequena e não representa prejuízo para a análise da força de preensão do indivíduo
d forma geral.

3 Para mais detalhes veja a seção no início deste capítulo, Modelagem Mecânica.
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5 Protocolo Experimental

Conforme melhor descrito em seções anteriores, o dispositivo que é aqui apresen-
tado foi desenvolvido de forma que diferentes protocolos experimentais (ou, paradigmas
experimentais, de acordo com terminologia utilizada na Fundamentação Teórica desta
Dissertação) possam ser implementados, de maneira que aspectos diversos do processo
de aprendizagem motora possam ser investigados, tanto em pessoas saudáveis, como em
indivíduos que sofram de alguma lesão motora com decorrente deficit motor (em uma
segunda etapa desta linha de investigação).

Para a validação deste conceito optou-se por desenvolver um protocolo que pode
ser caracterizado no rol dos estudos em aprendizagem de sequências, neste trabalho,
exclusivamente testado em pessoas saudáveis.

Na primeira parte desta seção, serão descritas as características dos sujeitos par-
ticipantes bem como o protocolo utilizado. Em seguida, explana-se sobre a metodologia
adotada para análise de dados cinemáticos e cinéticos. Por fim, apresenta-se e discute-se
os resultados obtidos.

5.1 Sujeitos

Dez sujeitos (8 do sexo masculino e 2 do sexo feminino), com idade entre 20 e 44
anos (média e desvio padrão: 28,1 ± 8,2 anos) voluntariaram-se para o estudo. Os critérios
de inclusão foram: estar em condições saudáveis em relação à movimentação e musculatura
dos membros superiores e em termos cognitivos, sendo capaz de compreender e atender às
instruções de movimentação dadas pelo instrutor além daquelas demandadas pelo exercício.
Nenhum critério de não-inclusão estabeleceu características biofísicas limitantes para a
participação, exceto a presença de morbidades nos membros superiores ou a incapacidade
de locomoção até o local do experimento. Todos os inscritos estavam plenamente cientes
dos objetivos do estudo e declararam conhecerem seus direitos enquanto participantes da
pesquisa através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

5.2 Procedimentos

Os experimentos a seguir descritos foram todos realizados nas dependências do
Laboratório de Biomecatrônica, no Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Siste-
mas Mecânicos, da Universidade de São Paulo (USP). Cada voluntário foi inicialmente
recepcionado e recebeu uma ficha de identificação para preenchimento (ver Apêndices,
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Figura 21 – Detalhamento do protocolo experimental. a) Indivíduo típico utilizando o
dispositivo. Todos os participantes foram posicionados de forma que as medidas,
h, d e φ, estivessem dentro de uma faixa de valores estabelecida previamente;
b) Esquematização da interface virtual desenvolvida. O usuário controla o
cursor azul, de acordo com o movimento do guidão. Em cada rodada da
tarefa, este cursor deve ser posicionado dentro de um dos círculos (aquele
que estiver com borda vermelha - Target), no menor tempo possível e com a
maior acuidade espacial; c) No pós-processamento, o sinal obtido pelo encoder
é analisado de maneira a capturar o Erro Espacial, o Tempo de Reação (ou
Antecipação) e a Velocidade de Movimentação produzida pelo usuário em
cada rodada de cada partida executada.
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Ficha de Identificação). Após ser apresentado ao projeto e às etapas do procedimento pelo
qual passaria, recebeu o TCLE para leitura e assinatura e um questionário de lateralização
(The Edinburgh Inventory, ver Fundamentação Teórica) a ser ser respondido.

Todos os participantes foram dispostos de pé, de frente para o guidão instrumentado,
de forma que pudessem alcançar confortavelmente as manoplas com ambos os braços.
Com o objetivo de reduzir a variabilidade e garantir um posicionamento consistente entre
os participantes, foram estabelecidos limites de variação para três medidas específicas, a
saber: a altura (h) entre o nível dos olhos do voluntário e o topo do monitor, a distância
(d) entre os olhos e a tela de interface e o angulo (φ) de flexão dos cotovelos (Figura 21a).

Desta maneira, o dispositivo foi ajustado sempre que preciso para garantir que tais
medidas fossem mantidas dentro das faixas desejadas: −30mm < h < 30mm, 400mm <
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d < 450mm e 60◦ < φ < 90◦.

A Figura 21b apresenta uma representação da interface visual desenvolvida para
guiar o protocolo. Ao rotacionar o guidão o participante controla a posição do ponto azul
(cursor de controle) que pode excursionar ao longo de uma trajetória compreendida pelo
perímetro de um arco de circulo. Ao movimentar o cursor de controle, o voluntário pode
posiciona-lo no centro de um dos sete círculos espalhados em diferentes posições angulares,
cuja referência de partida é o eixo perpendicular ao guidão quando este se encontra em
sua posição inicial (Figura 21b). Desta forma, os círculos estão distribuídos conforme os
seguintes ângulos: −45◦, −30◦, −15◦, 0◦ (posição central ou de descanso), 15◦, 30◦, 45◦.

Cada circulo mencionado acima, com exceção do que esta em posição 0◦, é chamado
de target. O circulo em 0◦ é chamado de descanso. Durante todo o protocolo, nas duas
etapas que serão descritas mais adiante, a atividade básica a ser executada pelo participante
é movimentar o cursor azul do ponto central (descanso) à um dos targets e, então, retornar
para a posição de descanso; este conjunto de dois movimentos compreende uma rodada.
A fim de facilitar a visualização rápida do voluntário, a borda do circulo de descanso
permanece verde enquanto as demais, são azul; o target selecionado em uma determinada
jogada para ser perseguido, será sempre destacado com borda vermelha.

É apresentado um target por rodada, à uma frequência fixa de 1 Hz e a instrução
básica dada à todos os participantes é que realizem seus movimentos de forma rápida e sem
correção, o que significa que uma vez rotacionado o guidão para atingir um determinado
círculo, mesmo que o cursor azul não tenha sido posicionado exatamente no centro do
circulo desejado (o que seria o esperado), o próximo movimento deve ser o de retorno à
posição de descanso e não a correção do erro angular observado.

O protocolo foi dividido em duas fases distintas, inspiradas no trabalho de Ghilardi
et al. (2009). Ambas as fases são compostas por 11 ciclos de 6 targets cada, totalizando
66 targets por fase, ou 132 targets em todo o experimento. Esta contagem, no entanto,
não menciona o período de familiarização composto por 10 targets, pelo qual todos os
sujeitos passaram a fim de conhecer o dispositivo e evitar eventuais erros causados pelo
não entendimento das regras ou funcionamento do sistema. Em todas as apresentações de
resultados e discussões a seguir, o período de treinamento foi descartado.

Na primeira fase efetiva de coleta de dados os targets foram apresentados aos
participantes de maneira aleatória. Neste cenário, os sujeitos receberam a instrução
de evitarem antecipar seus movimentos ao aparecimento do objetivo, devendo esperar
a verificação visual do que era pedido em cada rodada para então iniciar o movimento.
Contudo, na fase seguinte os objetivos foram apresentados a cada rodada em uma sequência
pré-estabelecida e sobre a qual os voluntários foram informados antes do início da fase.
A sequência adotada compreendia o sentido horário de aparecimento dos targets, ou
seja, iniciando em −45◦ e finalizando em 45◦, e reiniciando em −45◦. Nesta ocasião a
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instrução dada foi oposta à primeira, orientando os participantes à anteciparem o início
do movimento, de maneira a atingir os targets no mesmo instante do seu aparecimento.
Os nomes de cada fase foram dados com o objetivo de facilitar a associação com suas
características, portanto, a primeira será doravante referida por RAN, fazendo referência
ao termo ramdom, que significa aleatório, em inglês; e a segundo denotada por CW, em
referência ao termo clockwise ou, sentido horário, em português.

Durante a execução de todo o protocolo os participantes foram periodicamente
lembrados sobre a necessidade de realizarem movimentos rápidos e sem correção, além de
procurarem sempre atingir o centro dos círculos objetivo. Com o objetivo de não influenciar
no desempenho dos participantes o aplicador do experimento permaneceu em uma posição
que não pudesse ver o monitor, deixando isso explicito para o voluntário.

Com relação à atuação do sistema de controle, optou-se por ajusta-lo para com-
pensar o atrito e inercia inerentes ao sistema, utilizando os parâmetros encontrados nos
experimentos apresentados na seção anterior (Impedância desejada menor que a impedância
do guidão).

5.3 Análise dos Dados
Para obter informações cinemáticas a partir dos dados coletados, utilizou-se as

medidas que aparecem descritas na Figura 21c.

Um algoritmo foi desenvolvido utilizando o software MATLAB R©para identificar
e armazenar a amplitude angular máxima obtida pelo participante em cada rodada.
Adicionalmente, também foi registrado o instante em que se inicia o movimento direcionado
à atingir um determinado target.

Após rodar o algoritmo, todos os dados passaram por uma etapa de verificação
visual, na qual procurou-se por erros de identificação (ausência ou posição incorreta) e,
uma vez encontrados, puderam ser corrigidos manualmente.

Com base nos pontos extraídos das séries temporais, pode-se obter três medidas
principais:

1. Erro Espacial - diferença (valor absoluto) entre a posição angular máxima atingida
e a posição especificada pelo target de cada rodada. Expresso em graus (◦);

2. Tempo de Reação ou Tempo de Antecipação - se refere à diferença temporal
entre o momento em que um determinado target é apresentado e o instante em que
o movimento para busca-lo é iniciado. Para a fase RAN interpreta-se este tempo
transcorrido como sendo o tempo de reação ao aparecimento da posição objetivo. Já
para a fase CW, esta medida diz repeito ao tempo de antecipação ao aparecimento do
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target e define-se, portanto, como um valor negativo. Expressa-se em mili-segundos,
por conveniência;

3. Velocidade de Movimentação - definido como a razão entre a posição angular
objetivo e o tempo transcorrido desde o início do movimento até atingir seu ponto
máximo. Expressa em graus por segundo (◦/s).

Além destas medidas cinemáticas, também foram analisadas as forças de preensão
palmar média (Pe e Pd), de ambas as mãos, ao longo de todas as atividades.

Alguns pré-testes estatísticos foram adotados, com todas as medidas, para verificar
normalidade (teste de Shapiro-Wilk), igualdade de variâncias (ou esfericidade, verificada
pelo teste de Brown-Forsythe) e a presença de dados discrepantes (ou outliers, a partir do
teste de Grubbs).

Para se verificar a significância estatística da evolução temporal em cada uma das
medidas tomadas e enumeradas acima, adotou-se análise de ANOVA com medidas repetidas
ou, no caso não-paramétrico (onde os dados não passaram no teste de normalidade), o
teste de Friedman com medidas repetidas. Utilizou-se o método de Tukey como teste
posterior (post hoc test), empregado no sentido de localizar precisamente onde ocorre a
eventual diferença significativa indicada pelos testes anteriores.

Por fim, conforme indicado durante a exposição dos resultados, em alguns casos foi
preciso comparar a média de dois conjuntos de dados. Nestes casos, a comparação foi feita
por teste t-student ou, teste Mann-Whitney, na situação não-paramétrica.

Para todas as análises adotou-se, como nível de significância mínimo, 95%, ou
seja, P = 0.05, em testes bicaudais. Os procedimentos estatísticos foram executados
com os softwares MINITAB R©19.0 e SIGMAPLOT R©14.0; os gráficos foram gerados por
MATLAB R©9.6.

5.4 Resultados e Discussões
O gráfico da Figura 22 apresenta a comparação do erro espacial obtido por ciclo,

para os cenários RAN e CW. Os dados foram normalizados tomando como referência o
erro observado no primeiro ciclo da fase RAN.

Em RAN, observa-se que há uma redução gradual do erro médio, de acordo com
o avanço dos ciclos (F (10, 90) = 3, 741, P = 0, 00031). No cenário CW, a média do
erro ao longo do experimento não variou significativamente (F (10, 80) = 0, 575, P =
0.830) e oscilou em torno de um valor relativamente comparável àquele obtido no cenário
RAN apenas após cerca de 7 ciclos de prática (avaliado pelo método de Tukey, com
α = 0, 05). Inicialmente, no primeiro ciclo, RAN e CW são diferentes (Mann-Whitney:
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Figura 22 – Módulo do erro espacial normalizado, por ciclo, para os dois diferentes cenários
analisados. Linha azul - aparecimento aleatório dos target ao longo da tarefa
(RAN); Linha vermelha - os targets aparecem em cada rodada de acordo com
uma sequencia pré-estabelecida e de conhecimento do participante (CW). As
curvas demonstram haver adaptação (melhora de desempenho) apenas para o
caso RAN.
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W (9) = 110, P = 0, 034) ao passo que no último ciclo, esta diferença se extingue (t(8) =
0, 08, P = 0, 936). De fato, comparando-se a média dos 6 primeiros ciclos de RAN e CW, e
comparando-as, encontra-se diferença de 0, 682± 0, 291 graus (t(8) = 2, 34, P = 0, 047).
Ou seja, os participantes apresentaram na média, maior acuidade motora no cenário de
CW, se comparado à RAN.

A redução do erro angular com a prática na atividade pode ser relacionada à
adaptação às condições da tarefa, o que leva à um consequente aumento da acuidade.
Sob esta perspectiva, o fato da adaptação não ter sido observada na condição de CW,
pode significar que a tarefa não desencadeou os mecanismos necessários para isso. Outra
interpretação é que, em CW, o fato dos voluntários já conhecerem a sequência a ser
executada modifica a estratégia motora utilizada pelos participantes.

Esta última interpretação está de acordo com o que foi encontrado e publicado
no trabalho de Ghilardi et al. (2009). Utilizando uma tarefa unimanual de deslocamento
linear (em várias direções), os autores também reportaram maior acuidade no cenário
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onde a sequência é conhecida e adaptação mais acentuada para o caso onde os targets são
mostrados de forma aleatória. De acordo com este estudo, quando as posições objetivo são
mostradas de forma aleatória e, adicionalmente, os participantes são orientados à responder
ao estímulo visual o mais breve possível, o planejamento da trajetória é automaticamente
truncado e, portanto, ainda está incompleto quando o sujeito inicia seu movimento (GHEZ
et al., 1997; HENING; FAVILLA; GHEZ, 1988). Por outro lado, na fase CW a antecipação
aos targets é possível e estimulada, o que faz com que o tempo de especificação do
movimento fosse maior, assim como o próprio tempo para a execução. A partir do aumento
de ambas as características decorre o aumento implícito na acuidade espacial apresentada
pelos participantes (GHILARDI et al., 2003; GHILARDI et al., 2007; GHILARDI et al.,
2008).

No gráfico da Figura 23, para o cenário RAN, é possível observar que de fato
houve um aumento gradual no tempo de reação ao estímulo. Para este conjunto de dados
um indivíduo foi removido pois foi identificado como outlier : G(10) = 2.47, P = 0.012.
Como a distribuição também não passou no teste de normalidade, utilizou-se o método de
Friedman para verificar a significância estatística do aumento gradual que se observa no
gráfico da Figura 23 (χ2(10) = 72.610, P ≤ 0, 001). De acordo com o que foi discutido no
parágrafo anterior, ao demorar mais para iniciar o movimento, o individuo tem mais tempo
para especificar a trajetória o que, consequentemente, é acompanhado pela diminuição do
erro espacial observada na Figura 22.

Um ponto importante a ser destacado neste resultado é que o tempo de reação
aumentou através dos ciclos apesar da instrução dada inicialmente e periodicamente ao
longo do experimento, para que os movimentos fossem realizados o mais breve possível, a
partir da observação do target. Para tentar explicar esta aparente contradição é importante
lembrar que o participante possuía na verdade duas instruções principais explicitas as quais
deveria seguir: (1) responder imediatamente após a percepção do estímulo e (2) realizar
movimentos únicos e sem correção, buscando produzir o menor erro espacial possível. A
partir do que se observa nos resultados deste e dos outros estudos citados, ambas as regras
são concorrentes, haja visto que maior acuidade requer maior tempo de planejamento. O
que o resultado da Figura 23 revela, portanto, é o teor implícito da decisão (não-declarativa)
feita pelo individuo, a cada rodada. Uma hipótese que poderia justificar o fato do resultado
desta decisão ter, em média, favorecido o aumento da acuidade em detrimento do tempo
de resposta é que, com a prática na tarefa, o voluntário otimiza o tempo que possui entre
o aparecimento de um target e outro (período fixado em 1 segundo, conforme explicado
na descrição do protocolo). A cada rodada o participante tem uma estimativa do erro
angular que cometeu a partir de uma percepção visual clara entre a posição do cursor e o
centro do target. Este erro observado desencadeia o mecanismo de adaptação que tende
a reduzi-lo na próxima tentativa. Contudo, a estimativa de “erro temporal” (ou seja, a
noção que o indivíduo tem, se levou mais ou menos tempo para reagir ao estímulo) é mais
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Figura 23 – Tempo de reação (para o cenário RAN - linha azul) e tempo de antecipação
(para o cenário CW - linha vermelha), médios, por ciclo. Observa-se que há um
aumento gradual do tempo de reação médio, ao longo dos ciclos, para o cenário
RAN. Este fato pode estar relacionado à uma acomodação dos participantes
que adaptam-se para otimizar o tempo disponível entre o aparecimento de
dois targets consecutivos. Ao aumentar o tempo de reação, tem-se mais tempo
para processar a ação que esta por vir o que, por fim, implica em melhor
desempenho motor (redução do erro espacial observado no gráfico da Figura
22).
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imprecisa pois não conta com um marcador claro visual ou de outra natureza. Assim,
o individuo só percebe se está fora do desejado no quesito tempo, caso a nova posição
objetivo apareça antes que ele termine a que estava em curso. A menos que isso ocorra, o
voluntário tende a otimizar o uso do tempo que aos poucos vai percebendo possuir entre
a aparição de dois targets consecutivos. O que os resultados parecem sugerir é que esta
otimização leva à um maior tempo de planejamento da trajetória (Figura 23) e um maior
tempo de execução também, o que fica claro pela redução na velocidade de movimentação
apresentada no gráfico da Figura 24 (no qual a redução é estatisticamente significativa:
F (10, 90) = 2, 476, P = 0.011).

A diminuição do erro angular acompanhada da redução na velocidade de movimen-
tação também pode ser interpretada a partir da relação clássica entre acuidade e velocidade
motora, estabelecida pela lei de Fitts (FITTS, 1954). Em termos práticos, a lei de Fitts
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Figura 24 – Velocidade média de movimentação do guidão, por ciclo, para os cenários RAN
(linha azul) e CW (linha vermelha). As curvas mostram que os participantes
movimentaram o guidão cada vez mais lentamente (através dos ciclos), quando
executaram a tarefa RAN. Porém a velocidade permaneceu aproximadamente
constante (ao longo dos ciclos) durante a tarefa CW. A redução na velocidade
pode estar associada à uma tentativa de melhorar o desempenho motor do
ponto de vista da redução do erro espacial.
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determina que a fim de se obter maior acurácia em uma certa tarefa motora, é natural e
necessário que se reduza a velocidade da sua execução. Fitts demonstrou esta relação a
partir de um experimento em que se observou que o tempo médio que um indivíduo leva
para acertar dois alvos, aumenta à medida que a razão da distância do movimento pela
largura do alvo, também aumenta.

Nas Figuras 22 e 24 a relação de Fitts pode ser observada uma vez que, na tarefa
RAN (onde se hipotetiza ter havido adaptação), a redução do erro espacial médio é
acompanhada pela redução da velocidade média de movimentação. A correlação entre
as duas variáveis fica ainda mais clara na Figura 25 (gráfico à esquerda, cenário RAN).
Adicionalmente, embora não seja uma conclusão direta proveniente da relação de Fitts,
também é explicitada pelo mesmo gráfico a correlação entre o erro espacial médio e o
tempo de reação. Esta última, inclusive, apresenta correlação mais forte do que a primeira
(respectivamente, ρ = −0, 9021 e ρ = 0, 7117).



66 Capítulo 5. Protocolo Experimental

Figura 25 – Correlação do tempo de reação, TR (ou antecipação, TA) e da velocidade de
movimentação, VM, com o erro angular normalizado, por ciclo, e para os dois
cenários: RAN (gráfico da esquerda) e CW (gráfico da direita). Observa-se
que, no cenário RAN, há correlação em ambos os casos, mas o mesmo não
ocorre no cenário CW.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Na mesma figura, no gráfico à direita, as mesmas relações são analisadas para o
cenário CW. O que se conclui, a partir dos coeficientes de correlação de Pearson mostrados
na imagem é que, para o caso CW, não há correlação entre as variáveis. Esta mesma
observação já havia sido feita antes, com base nas curvas de CCW (vermelha) das Figuras
22 e 24, as quais deixam aparente as baixas tendências de redução ou aumento através dos
ciclos.

Toda a análise exposta até aqui, leva em consideração os dados cinemáticos (velo-
cidade e posição) adquiridos. Adicionalmente, durante os experimentos, também foram
medidas informações cinéticas da interação. O gráfico da Figura 26 traz uma comparação
da força de preensão média, de ambas as mãos, ao longo dos ciclos, para o cenário RAN.1

1 Importante mencionar que no gráfico, e nas discussões que se faz adiante, não foi adotada a distinção
entre mão dominante e mão não-dominante, mas sim, mão esquerda e direita. O primeiro tipo
de comparação de fato guarda um potencial investigativo interessante, contudo, só faz sentido na
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Figura 26 – Comparação da força de preensão média, de ambas as mãos (curvas em azul),
ao longo dos ciclos, para o cenário RAN. A linha preta apresenta o módulo
do erro espacial médio, normalizado, para a mesma atividade (mesma curva
em azul, apresentada pelo gráfico da Figura 22, mas ajustado por uma lei de
potência). O gráfico permite observar que a força média aplicada por ambas
as mãos reduz ao longo da atividade, o que é acompanhado por uma melhora
em desempenho (menor erro espacial), à uma taxa semelhante.
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Fonte – Elaborado pelo autor.

Observa-se que a força palmar média (direita ou esquerda), diminuiu conforme
a passagem dos ciclos e prática na atividade (há diferença entre as médias das mãos
direita e esquerda, ao longo do tempo - Friedman: χ2(10) = 30, 218, P ≤ 0, 001 e χ2(10) =
26, 127, P = 0, 004, respectivamente). A curva preta na imagem representa o erro espacial
médio para o mesmo cenário (mesmo resultado apresentado na curva azul da Figura 22,
mas ajustado por uma lei de potência). A curva preta, plotada no mesmo gráfico, ajuda
a visualizar que a redução da força de preensão palmar foi acompanhada da redução no
erro espacial, a uma taxa semelhante. A correlação de Pearson entre o módulo do erro
angular médio e as forças de preensão da mão esquerda e direita valem, respectivamente,
ρ = 0, 9090 e ρ = 0, 5912.

comparação entre indivíduos com a mesma dominância de mãos. Para tanto, seria preciso dividir
os participantes do estudo em dois novos grupos, um para cada mão dominante, e fazer as devidas
comparações. A divisão em dois grupos carece de um número maior de indivíduos do que o que foi
adotado no presente estudo. Portanto, tais investigações serão objeto de trabalhos futuros.
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Uma possível interpretação para este resultado é que, a adaptação (e otimização
da execução, conforme descrito anteriormente) leva à automatização dos movimentos com
consequente redução da atenção e demanda motora. Algo interessante de se notar é que,
alguns trabalhos da literatura que exploram a adaptação em atividades de aprendizagem
motora com distintas abordagens, apontam para a necessidade de se obter métodos
adequados para a correta distinção do aprendizado implícito, daquele que é explicito. Ou
seja, é necessário determinar qual porção da melhora em desempenho é decorrente de um
aprendizado exclusivamente motor e qual esta assocada à características cognitivas que
demonstram melhor entendimento da atividade. Embora a distinção não se faça de forma
direta, o resultado apresentado no gráfico da Figura 26 sugere que, no mínimo, existe
aprendizagem implícita associada aos resultados de desempenho observados na Figura
22. Esta conclusão parte do entendimento de que, até onde se sabe, não há, por parte
dos participantes, qualquer informação que os leve à reduzir a força de preensão palmar
intencionalmente com o objetivo de melhorar o desempenho em resposta ou acuidade
espacial.

Uma análise análoga pode ser feito para a cenário CW, a partir da Figura 27.

O gráfico da Figura 27 demonstra que a força média de preensão palmar no
cenário CW reduziu de forma semelhante ao que foi observado para o caso RAN (há
diferença entre as médias das mãos direita e esquerda, ao longo do tempo - Friedman:
χ2(10) = 25, 564, P = 0, 004 e χ2(10) = 18, 564, P = 0, 046, respectivamente). É importante
ressaltar que, com base exclusivamente na análise cinemática feita em parágrafos anteriores,
afirmou-se que não havia indícios de aprendizagem (adaptação) no cenário CW, uma vez
que o erro angular médio permaneceu praticamente constante ao longo dos ciclos, assim
como a velocidade de movimentação e o tempo de antecipação (o módulo do erro espacial
normalizado, aproximado por uma lei de potência, está apresentado no mesmo gráfico
da Figura 27, representado por uma curva preta). Contudo, a análise cinética que se faz
agora revela que, ao menos no nível implícito, os processos de adaptação em ambos os
cenários parecem ser semelhantes.

O cálculo da correlação de Pearson confirma que não há correlação entre o módulo
do erro angular médio e as forças de preensão da mão esquerda ou direita (respectivamente,
ρ = −0, 2569 e ρ = −0, 1413).

Uma vez que o desempenho em termos de acuidade espacial permaneceu aproxi-
madamente constante ao longo da tarefa CW, a adaptação implícita observada pode ter
atuado, por exemplo, no sentido de otimizar o gasto energético, reduzindo a força média
empregada para movimentar o guidão de acordo com a maior prática na tarefa.
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Figura 27 – Comparação da força de preensão média, de ambas as mãos (curvas em
vermelho), ao longo dos ciclos, para o cenário CW. A linha preta apresenta o
módulo do erro espacial médio, normalizado, para a mesma atividade (mesma
curva em vermelho, apresentada pelo gráfico da Figura 22, mas ajustado por
uma lei de potência). O gráfico permite observar que a força média aplicada
por ambas as mãos reduz ao longo da atividade, assim como é observado para
o cenário RAN. Contudo, no caso de CW, esta redução não é acompanhada
por uma melhora do desempenho na atividade.
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6 Conclusão

No contexto neurológico, o processo de recuperação de uma determinada função
motora, acometida por alguma lesão cerebral, pode ser entendido como uma forma
de aprendizado. Ou seja, seguindo esta linha de entendimento, o ato de readiquirir
uma habilidade motora de outrora, passa pelos mesmos mecanismos que aqueles antes
empregados para a aquisição (aprendizagem) original (WARRAICH; KLEIM, 2010).

Ainda no mesmo âmbito, mas tratando especificamente das atividades bimanuais, há
evidências na literatura que demonstram que o treinamento bilateral recruta áreas corticais
específicas no cérebro que são diferentes da simples combinação daquelas observadas quando
os membros são controlados separadamente (DONCHIN et al., 1998; KAZENNIKOV et
al., 1999; TANJI; OKANO; SATO, 1988).

Estes dois parágrafos juntos são suficientes para justificar a importância do desen-
volvimento de dispositivos voltados para o estudo dos processos de aprendizagem bimanual,
de forma a viabilizar a proposição de novos protocolos terapêuticos mais adequados à
recuperação de funções motoras com ambos os membros, imprescindíveis para o dia-a-dia
de qualquer indivíduo.

Neste sentido, o presente trabalho atendeu ao seu principal objetivo, ao propor um
dispositivo de treinamento e monitoramento de reabilitação que simula o funcionamento
do guidão de uma bicicleta, e com o qual é possível coletar diversas medidas biomecânicas,
importantes para a investigação dos processos de aprendizagem ou mesmo para o acesso
dos parâmetros reabilitatórios de um determinado paciente.

Ao testar o dispositivo em um grupo de indivíduos típicos, ainda que em expe-
rimentos piloto, foi possível realizar observações interessantes, por exemplo, destacando
diferenças entre os resultados esperados para o caso de tarefas unimanuais.

A primeira destas observações diz respeito ao erro espacial médio que sofreu redução
conforme a prática na atividade aumentou, apenas quando os targets foram mostrados
de forma aleatória ao longo das tentativas (quando a sequência de aparecimento era
conhecida, o erro espacial inicial foi menor desde o início e permaneceu constante). Este
resultado é semelhante ao que seria esperado para um cenário unimanual, cujos resultados
estão presentes na literatura (GHILARDI et al., 2009). No entanto, diferente do que
esta reportado para a prática com apenas um membro, para o caso aleatório, o tempo
de reação ao estímulo aumentou ao longo dos ciclos, acompanhado por uma redução
da velocidade de movimentação. Estas duas observações aliadas, podem indicar uma
estratégia motora bimanual diferente da unimanual, na qual o tempo de reação reduz até
atingir um patamar constante ao passo que a velocidade de movimentação permanece
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aproximadamente constante desde o início (GHILARDI et al., 2009).

Ao realizar a mesma análise (cinemática) para o cenário experimental onde a
sequência de aparecimento dos targets era conhecida pelo participante, conclui-se que
nenhuma adaptação estava envolvida (não houve redução do erro espacial, e a velocidade
e tempo de antecipação permaneceram aproximadamente constante ao longo de toda a
atividade). Pelo contrário, o erro espacial já iniciou o primeiro ciclo com valor absoluto
comparável aos últimos ciclos do cenário aleatório. Este fato sugere duas conclusões diretas:
a tarefa sequencial era menos desafiadora do ponto de vista de execução (por isso os
melhores resultados desde o início) mas, por outro lado, esta não foi capaz de desencadear
nos participantes nenhum mecanismo de aprendizagem que os fizesse terminar com melhor
desempenho do que o obtido na primeira tentativa. É bem verdade, contudo, que a primeira
conclusão possa ser a causa da segunda, ou seja, o menor nível de desafio exigido na
tarefa sequencial seria justamente o responsável por esta não desencadear nenhum processo
de aprendizado (este é, inclusive, uma oportunidade de trabalho futuro a ser explorada,
mencionada mais adiante).

Na avaliação cinética, onde a força de preensão palmar dos participantes foi anali-
sada, novas conclusões foram obtidas. Tanto no caso aleatório quanto no caso sequencial, ao
longo da prática na atividade houve redução da força média de preensão palmar, em ambas
as mãos. Desta forma, diferente do que se acreditava apenas com base na análise cinemática,
também houve adaptação no cenário onde a sequencia de aparecimento dos targets era
conhecida. Especula-se que este aprendizado seja implícito, uma vez que nenhuma decisão
declarativa dos participante poderia ter sido responsável pela proposital redução da força
de preensão. Uma vez que nesta tarefa não houve melhora de desempenho, é possível que a
adaptação envolvida tenha agido no sentido de reduzir o gasto energético dos participantes
ao longo da prática.

O fato da análise de forças ter suscitado uma conclusão diferente daquela obtida
exclusivamente pela análise do movimento (cinética) representa um relevante aspecto do
dispositivo apresentado. Isso por que, alguns autores apontam para a importância de dispo-
sitivos que contém com medidas relevantes que possam contribuir para o desacoplamento
dos diferentes tipos de aprendizado que podem estar envolvidos em uma determinada
prática (neste caso, aprendizado implícito e explicito) (KRAKAUER et al., 2019).

Por fim, é importante mencionar sobre o mérito do desenvolvimento tecnológico
realizado neste trabalho, cujos detalhes estão diretamente associados ao primeiro objetivo
específico estabelecido no início desta Dissertação. O aparato apresentado é ergonômico
e seguro, conforme se propôs. O primeiro aspecto é garantido uma vez que este permite
ser ajustado para diferentes características antropométricas. Já para o segundo aspecto
dedicou-se uma seção inteira deste trabalho onde, através de simulações e testes do sistema
de controle, pode-se verificar e validar o seu correto funcionamento.
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O conjunto formado pelas células de carga, motor e encoder, garantem a correta e
precisa captura de medidas cinéticas e cinemáticas dos usuários (frequência de 530Hz, com
menor medida de força de ≈ 12mN e posição angular de 0, 18◦), bem como contribuem,
juntamente com a interface gráfica desenvolvida, para emular o ambiente imersivo composto
pelos retornos visual e háptico (na forma de força de resistência ou auxílio ao giro).

Através da implementação de funções que envolveram programação em baixo nível,
pode-se extrair o máximo do hardware utilizado que, embora simples, resultou em um
sistema robusto e eficiente.

6.1 Trabalhos Futuros
Uma das formas de se avaliar a excelência de um trabalho cientifico ou desenvolvi-

mento tecnológico, é através da quantidade de questões que este suscita ou torna possível
de serem investigadas.

A partir do dispositivo apresentado e dos primeiros resultados apresentados, uma
série de questões podem ser colocadas, contextualizadas no mesmo objetivo de explorar
os aspectos das ações motoras bimanuais, adotando as abordagens de reabilitação e
aprendizagem motora.

Abaixo, lista-se algumas questões de pesquisa interessantes neste contexto, com as
respectivas sugestões de trabalhos futuros que contribuiriam para a sua investigação, a
partir do uso do dispositivo apresentado neste trabalho:

1. Existem assinaturas cinemáticas e cinéticas que podem descrever as
peculiaridades das atividades bimanuais?

(i) Hipótese: É possível identificar características cinéticas e cinemáticas que estão
exclusivamente associadas ao aprendizado de uma tarefa bimanual. Utilizando
tarefas motoras semelhantes à proposta neste trabalho, observar um padrão
nos valores de força (preensão ou de giro) imediatamente antes ou depois do
aparecimento de um target. Estudando, por exemplo, os picos de força de
preensão nestes períodos, seria possível ter indícios da forma pela qual acontece
o planejamento de um atividade bimanual. Também é possível incluir nesta
análise, a terceira derivada da posição (conhecida por jerk), descrita por alguns
autores como sendo a função custo na otimização de trajetórias motoras e
diretamente associada à coordenação bimanual (DONCHIN et al., 1998);

(ii) Hipótese: Existe correlação entre os padrões observados no item (i) e outras
medidas biodinâmicas e o acoplamento entre estas variáveis está diretamente
associado ao modelo de controle bimanual adotado por um indivíduo típico.



74 Capítulo 6. Conclusão

Associar o dispositivo à outros sistemas de captura de dados como, por exemplo,
Eletroencefalografia (EEG), Eletromiografia (EMG) ou plataforma de força. A
correlação dos dados poderia enriquecer o entendimento do processo investigado
pelo item (i), acima. Também seria possível estudar de que forma diferentes
regiões do cérebro (ou diferente estruturas musculares) adaptam-se para atingir
maior nível de desempenho motor, acessado pelo dispositivo;

(iii) Hipótese: Existem diferenças nos resultados convencionais obtidos pelos prin-
cipais paradigmas experimentais de aprendizagem motora, quando aplicados em
situações de tarefas bimanuais? Implementar outros tipos de tarefas de aprendi-
zagem motora bimanual, por exemplo, através da criação de um campo de força
a ser superado pelo usuário. Os resultados obtidos por este tipo de experimento
poderiam ser comparados à aqueles obtidos por abordagens semelhantes mas
envolvendo atividades unimanuais, presentes na literatura;

2. Qual a influência da atividade virtual no nível de desempenho e apren-
dizagem atingidos?

(i) Hipótese: Um ambiente mais rico em detalhes, lúdico e desafiador, implica
em melhor desempenho motor e aprendizagem mais rápida. Implementar jogos
dinâmicos e interativos, semelhante ao de plataformas de games convencionais,
e avaliar os efeitos no desempenho motor ou aprendizagem. O mesmo pode ser
feito comparando atividades que demandem níveis distintos de desafio;

(ii) Hipótese: Uma interação mais complexa, que demande mais atenção e coorde-
nação bimanual implica em maior retenção do aprendizado. Incorporar outras
fontes de controle ao jogo (por exemplo, controlar a direção do guidão e a força
de preensão para obter a velocidade correta) poderiam tornar o jogo mais com-
plexo do ponto de vista da interação. O maior recrutamento de áreas motoras
simultaneamente poderia levar à maior retenção do aprendizado, portanto, seria
necessário avaliar o desempenho dos participantes algumas vezes após as seções
de prática (por exemplo, avaliar uma vez por semana, durante alguns meses);

3. De que maneira os resultados obtidos através dos trabalhos dos itens
(1) e (2) são alterados ao serem repetidos em indivíduos não-típicos
(sobreviventes de AVC, Parkinson, entre outros)? Ou ainda, a mesma
questão, mas envolvendo indivíduos típicos, sob a influência de alguma
perturbação que altere suas percepções e habilidades motoras (por exem-
plo, o sono)?

(i) Hipótese: A privação de sono afeta significativamente o desempenho motor e
a capacidade de aprendizagem bimanual. Utilizar participantes em privação de
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sono (através, por exemplo, do chamado jet-lag social) nos mesmos experimentos
descritos nos itens anteriores. Analisar as diferenças nos resultados obtidos,
principalmente no que se refere à coordenação dos membros;

(ii) Hipótese: Indivíduos não-típicos utilizam estratégias motoras diferentes das
adotadas por indivíduos típicos, durante a manipulação bimanual. Repetir
os mesmo experimentos dos itens anteriores, em sobreviventes de AVC ou
acometidos por algum outro tipo de lesão com consequente deficit motor.
Estratificar pela severidade e tempo desde a o acometimento;

4. Quais as possíveis implementações do dispositivo apresentado no con-
texto da reabilitação clínica?

(i) Hipótese: O dispositivo proposto pode ter efeitos positivos no treinamento
motor de pacientes com deficit motor neurológico. Propor protocolos de reabi-
litação com jogos interativos ou utilizando prática de tarefas repetitivas (do
inglês, Repetitive Task Practice ou, RCT) e avaliar os resultados através de
testes funcionais padronizados e bem estabelecidos na literatura, como o Teste
de Função Motora de Wolf (WMFT) ou o Protocolo de Desempenho Físico de
Fugl-Meyer ;

(ii) Hipótese: A associação do dispositivo à prática aeróbica pode resultar em uma
eficiente e completa plataforma de reabilitação. Desenvolver uma plataforma
completa de simulação da atividade de andar de bicicleta, com sistema de
pedal e resposta visual e háptica voltadas para este tema. Neste ambiente,
investigar especialmente os efeitos do exercício aeróbico no desempenho motor,
comparando com resultados obtidos em outras condições. O exercício aeróbico
é descrito como benéfico para a aprendizagem motora por diversos autores
(MANG et al., 2013);

Por fim, também é possível que se trabalhe no aprimoramento do dispositivo e suas
funções. Algumas oportunidades são:

• Investigar os efeitos nos dados coletados, produzidos pelas simplificações adotadas
na modelagem do sistema. Por exemplo, no modelamento do motor a indutância foi
desconsiderada, o atrito do sistema de rolamentos, também desprezado e todos os
momentos de inércia foram simplificados. Uma vez verificado serem relevantes, propor
novos modelos mais complexos para obter mais acurácia nas medidas adquiridas;

• Modificar o sistema de controle, implementando um sensor de corrente ao sistema, de
forma que o torque no motor pudesse ser diretamente inferido através desta leitura e
reduzindo o número de simplificações.
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APÊNDICE A – Demonstração de km = kb,
no S.I.

Conforme já mencionado, um motor DC (de imã permanente) pode ser matemati-
camente modelado, a partir da lei de Kirchhoff para as malhas:

Va = Laİa +RaIa + Vb (A.1)

onde Va, Ia, La e Ra são, respectivamente, a tensão, corrente, indutância e resistência de
armadura; e Vb é a tensão contra-eletromotriz causada pela variação do fluxo magnético
nas espiras do motor ao passo que este rotaciona (que pode ser positivo ou negativo).

Seguindo a mesma simplificação que a adotada em toda a modelagem neste trabalho,
pode-se assumir que a indutância no circuito é desprezível. Além disso, por definição, a
tensão contra-eletromotriz, Vb, pode ser escrita como sendo proporcional à velocidade de
rotação do motor (θ̇), ou seja,

Vb = kbθ̇ (A.2)

onde a constante de proporcionalidade, kb, é denominada constante de velocidade do motor.

Desta forma, reescrevendo a equação A.1:

Va = RaIa + kbθ̇ (A.3)

A potência elétrica (Pin) necessária para rotacionar o motor a uma velocidade, θ̇,
é, portanto, calculada pela multiplicação da tensão de armadura, Va, pela corrente, Ia,
também de armadura. Assim, utilizando A.3,

Pin = Va · Ia = RaIa
2 + kbIaθ̇ (A.4)

Se avaliarmos a potência entregue pelo motor (Pout), esta deverá ser equivalente a
soma da sua potência mecânica (Pm) e as perdas geradas nos enrolamentos de armadura,
modelada como a potência dissipada por uma resistência, Ra, quando atravessada por
uma corrente, Ia. Tem-se

Pout = Pm +RaIa
2 (A.5)
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A potência mecânica (Pm) é dada pela multiplicação da velocidade, θ̇, pelo torque
de saída, Tact. Adicionalmente, a relação entre torque de saída (do motor) e a corrente de
armadura é estabelecida pela constante de torque, km. Assim, reescrevendo a equação A.5

Pout = RaIa
2 + kmIaθ̇ (A.6)

Por conservação de energia, a potência de entrada (elétrica), Pin, deve ser igual à
potência de saída (mecânica, mais perdas nos enrolamentos), Pout. Para que as equações
A.4 e A.6 sejam iguais é necessário que km = kb.

Com relação às unidades, para que sejam iguais (ou equivalentes) é preciso que
ambos estejam no S.I.. Para verificar isso, pode-se partir das unidades de cada um no S.I.
e utilizar as definições de Volts ([V ]) e Ampere ([A]). A primeira é definida pela razão
entre energia potencial e carga, e a segunda como sendo a taxa de carga por uma certa
unidade de tempo. Assim,

[V ] = [kg] · [m]
[C] · [s]2 (A.7)

e

[A] = [C]
[s] (A.8)

onde [kg], [m], [s] e [C] são, respectivamente, as unidades de massa, distância, tempo e
carga, no Sistema Internacional de Unidades.

Desta forma, evoluindo as unidade de km e kb, tem-se que

[km] = [N ] · [m]
[C] · [A] = [kg] · [m]

[C] · [s] (A.9)

e

[kb] = [V ]
[rad]

[s]

= [kg] · [m]
[C] · [s] (A.10)
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