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1 Introdução

Os avanços tecnológicos nas últimas décadas nas áreas de impressão 3D, redes neurais artificias e robótica são um terreno
fértil para o desenvolvimento de próteses ortopédicas com maior funcionalidade para a pessoa amputada. Dadas as tendências
tecnológicas na área das próteses ativas com controle mioelétrico, o projeto teve como foco o desenvolvimento de uma rede
neural artificial baseada na arquitetura do visual transformer para a estimação da força realizada pelos dedos a partir de sinais
registrados por eletromiografia de alta densidade. Além disso o projeto se propôs a estudar e imprimir um protótipo de prótese
de mão para o teste de funcionalidade da rede neural. A finalidade futura é utilizar os sinais de eletromiografia captados em
músculos do antebraço de um paciente amputado para estimar a intenção de movimento que cada dedo independentemente
tenta realizar e assim controlar o protótipo da prótese desenvolvida.

2 Objetivos

Os objetivos do trabalho são: 1) um estudo de modelos abertos de próteses de mão que possam ser desenvolvidos usando
tecnologia de manufatura aditiva e definir as especificações dos atuadores; 2) o desenvolvimento de uma prótese de mão por
manufatura aditiva; 3) aplicar o algorítimo transformers em sinais de HD sEMG (High Density Surface Electromyography) e
avaliar a sua eficiência; 4) testar o funcionamento da prótese em bancada; 5) usar as saídas do algorítimo transformers para
o controle da prótese mioelétrica desenvolvida por impressão 3D; 6) propor um método para a integração do algorítimo de
aprendizado profundo baseado em atenção em uma plataforma de hardware. Até o momento da escrita deste material os três
últimos objetivos previstos no projeto ainda não foram completados.

3 Metodologia e Resultados

3.1 Modelo de Próteses

O projeto se propôs a trabalhar com a Brunel Hand 2.0 [Bionics 2018]. Este é um modelo de baixo custo, projetado para
ser impresso em 3D sob o contrato “CC Attribution-Sharealike 4.0 International”.

Os seguintes problemas foram identificados no projeto da Brunel: 1) o ângulo de atuação projetado para as molas de
extensão, que mantém os dedos esticados, tende a desgastar as molas e a prótese, além de provocar um ruído desnecessário.
Uma possível solução é a utilização de elásticos ou de cordas associadas a molas com o ângulo de atuação melhor projetado;
2) os motores utilizados no projeto, apesar de serem bem projetados, não estão disponíveis no Brasil. Uma versão da prótese
adaptada para motores mais baratos e nacionais poderia ser uma alternativa futura.

3.2 Desenvolvimento da Brunel

3.2.1 Peças Estruturais

Diferentes métodos e materiais de manufatura aditiva foram utilizados para a impressão da Brunel Hand 2.0
A versão em PLA (Figura 1) é feita de um material que possui uma menor temperatura de extrusão que o PETG (filamento

PLA Easyfill da 3D fila, impresso por FDM na Kobra, Anycubic), o que facilita a impressão mas não entrega a mesma robustez
térmica nem mecânica, o que ocorre devido à maior qualidade da impressora Kobra em comparação com a I3 MEGA utilizada.
A impressão em PLA apresentou maior qualidade e nitidez em comparação com o PETG.
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Uma versão em PLA (Figura 2) foi impressa na impressora 2+ (Ultimaker), que possui duas extrusoras, pertencente à
Área de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Engenharia Biomédica (CEB) da UNICAMP. A presença de uma segunda
extrusora permite a impressão de suportes solúveis em água, o que melhora o acabamento da peça. Como poucas peças da
Brunel precisam de suporte, a qualidade das peças em PLA se mostraram bem parecidas. No entanto, a facilidade de imprimir
suportes com a Ultimaker 2+ possibilitou a peça da Figura 2 ser impressa na horizontal. Esta mudança no sentido da impressão
aumenta a resistência da peça pois as separações entre as camadas, que são o elo mais fraco de uma impressão 3D, tem uma
área de contato maior entre si.

O filamento PETG XT (3D Fila) impresso por FDM (Fused Deposition Modeling) na I3 MEGA (Anycubic) (Figura 3)
se mostrou uma ótima opção devido à sua alta resistência mecânica e térmica (se comparado com outros termoplásticos). No
entanto a impressora I3 MEGA estava com problemas na extrusora e na mesa o que prejudicou a qualidade da prótese impressa,
no entanto, o filamento apresenta qualidades promissoras para a impressão de próteses.

A resina Blu (Siraya Tech) foi impressa por DLP (Digital Light Processing) [Guey 2018] na Photon (Anycubic) e está
ilustrado na Figura 4. Apesar de uma ótima resolução nas peças, a presença de tubos finos em algumas peças se mostrou um
desafio para este método de impressão pois um pouco de resina líquida permanece dentro destes tubos após a impressão da peça
e ao entrar em contato com a luz ultravioleta do sol se solidifica, obstruindo os tubos. Este principal fator somado ao elevado
custo da resina, ao complicado pós-processamento e a baixa resistência mecânica inviabilizam este método para a construção
das peças estruturais, salvo alguma peça com finalidade decorativa. Além disso, a impressora a Photon, especificamente, tem
um problema de instabilidade no eixo Z [Lütkemeyer] que dificulta a impressão de suportes e acaba por causar falhas na
impressão (como o pequeno buraco à esquerda da peça na Figura 4).

Uma outra versão da prótese foi impressa em poliamida PA12 usando SLA (Stereolithography) à laser na impressora Form3
(FormLab) (Figura 5). Por se tratar de um método de impressão mais sofisticado em uma impressora industrial, impressa pelo
INCT Biofabris, a qualidade e nitidez das peças se mostrou superior às impressas por FDM, no entanto, também apresentou
um problema de tubos obstruídos. Também é importante ressaltar que o preço da impressão em Poliamida é problemático para
a impressão em escala.

Figura 1: Versão em
PLA pela impressora Ko-
bra (Anycubic)

Figura 2: Versão em PLA
pela impressora 2+ (Ulti-
maker)

Figura 3: Versão em
PETG pela impressora I3
MEGA (Anycubic)

Figura 4: Versão em re-
sina BLU pela impres-
sora Photon (Anycubic)

Figura 5: Versão em Po-
liamida 12 pela Form3
(FormLab)

3.2.2 Ligamentos

Para conectar os dedos à mão foi utilizado um filamento flexível TPU 95A FLEX (National 3D) a fim de conceder resis-
tência e robustez às articulações. Os ligamentos não apresentaram nenhum problema no seu desenvolvimento

3.2.3 Superfícies Aderente

A ponta dos dedos e a palma da mão precisam ser fabricadas em outro material para proporcionar a aderência necessária
para agarrar objetos. O material utilizado na Brunel originalmente é PU (Poliuretano). O PU CST-47 (Redelease) utilizado no
projeto foi moldado diretamente na prótese através de moldes impressos em filamento flexível e desmoldado utilizando Smooth
One Step (Redelease). Além do PU (Figura 6), o projeto também fabricou, pelo mesmo processo, uma versão em borracha de
silicone branca PS (Redelease) (Figura 7). Uma terceira opção estudada pelo projeto foi a utilização de tecido antiderrapante
colado em um positivo do molde impresso (Figura 8).

Para comparar a aderência das 3 versões, se projetou o seguinte teste ilustrado na Figura 9. Uma lixa de madeira P220
foi posicionada com a parte rugosa para cima em uma caixa de papelão. O dedão da prótese foi posicionado na lixa e foi
arrastado pela base do tendão 16cm a uma velocidade constante de 16cm/segundo de forma que somente o peso do dedão
atuava pressionando a lixa para baixo. Se fosse possível arrastar a lixa os 16cm 10 vezes consecutivas, uma carga de 1 feijão
era adicionada na lixa e se repetia o processo. Se o dedo não tivesse aderência para movimentar a carga, 1 feijão era retirado
para confirmar que a carga anterior era possível de arrastar e então se confirmado, determinava assim a carga limite. Se
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observou uma diferença de peso entre os dedos. Para minimizar este efeito foi adicionada uma carga nos dedos mais leves e o
peso dos dedos foi equalizado. A carga limite arrastada pelo PU foi de 19 gramas; pelo silicone foi de 32 gramas e pelo tecido
antiderrapante foi de 42 gramas.

Além da aderência, é importante notar que o silicone, em comparação com o PU, é mais barato e bem mais simples de
moldar, sendo facilmente retirado do molde e sendo possível reutilizar o molde várias vezes; em contrapartida, esse material é
mais frágil. O PU é bem problemático de desmoldar, destruindo todos os moldes em que foi utilizado. O tempo de desmoldar
o PU deve ser cuidadosamente acertado ou o processo falhará. O tecido anti-derrapante, além de ser a opção mais barata, é
mais fácil de repor e de instalar.

Figura 6: Polegar com ade-
rência em Poliuretano

Figura 7: Polegar com ade-
rência em silicone

Figura 8: Polegar com
aderência em tecido anti-
derrapante

Figura 9: Teste para comparar as ade-
rências

3.2.4 Peças adicionais

As molas, parafusos e outras peças que não são possíveis produzir com uma impressora 3D, não foram encontradas no
mercado nacional. Após problemas de logística na importação, o projeto decidiu trabalhar com as partes mais parecidas
encontradas no mercado nacional. Com a exceção dos motores e pinos guia, todas as outras peças foram compradas no
mercado nacional

3.3 Controle por Aprendizado Profundo

3.3.1 Base de Dados de EMG

Inicialmente, o projeto se propôs a desenvolver uma base de dados de HD-EMG no Laboratório de Pesquisa em Neuroen-
genharia, localizado no Centro de Engenharia Biomédica (CEB) da UNICAMP. No entanto, devido às dificuldades impostas
pela pandemia, veio à nossa atenção a base de dados High-density Surface Electromyogram Recordings (HYSAR) [Jiang et al.
2021] cujo tamanho e complexidade tecnológica supera a capacidade do projeto.

A HYSAR acumula dados de 20 voluntários com 256 canais de HD-sEMG posicionados nos músculos extensores e flexores
do antebraço. A base de dados é divida em 5 paradigmas: 1) reconhecimento de padrões; 2) contração voluntária máxima;
3) movimento individual dos dedos com força variante; 4) movimento conjunto dos dedos com força variante; 5) movimentos
aleatórios.

O projeto utilizou a base de dados 3. Nesta base de dados um adulto saudável (não amputado) teve posicionados os 256
canais de eletromiografia no antebraço e 5 sensores de força na ponta dos dedos. Durante uma sessão de 25 segundos, a pessoa
movimenta um dedo enquanto os outros ficam parados. O objetivo é, a partir dos sinais de eletromiografia, estimar o valor do
sensor de força. Com o sinal de força é possível definir uma lei de controle que estime a posição para o controle da prótese.

Cada um dos 20 voluntários realizou 6 sessões de 25 segundos, divididas em dois dias, para cada um dos 5 dedos. A taxa
de amostragem de 2048Hz e o pré-processamento foram mantidos os mesmos do artigo original. [Jiang et al. 2021] A janela
de tempo utilizada para a predição de cada amostra de força foi de 250ms, que equivale a 512 amostras, e uma sobreposição
de 75% entre as janelas. Apesar da sobreposição, o projeto deslizou as janelas para que a rede treinasse em todas as janelas
possíveis. Como a taxa de amostragem do sensor de força é de 100Hz e a amostragem da EMG-HD é de 2048Hz, existem
algumas janelas de EMG-HD que terminam entre duas amostras diferentes do sensor de força, nestes casos, o projeto realizou
uma interpolação.
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Uma sessão foi separada do treinamento da rede neural e utilizada como conjunto de validação. Dos dados restantes, 20%
foi escolhido aleatoriamente como conjunto de testes e o restante foi utilizado para treinamento da rede. [Goodfellow, Bengio
e Courville 2016]

3.3.2 Transformers

Desenvolvido pela Google em 2017, essa arquitetura de rede neural artificial foi inicialmente proposta para a tradução
de linguagens, se estabelecendo, desde então, como o estado da arte na área de processamento de linguagem [Vaswani et al.
2017]. Em 2020, o ViT (Visual Transformer), uma versão do transformer, obteve o estado da arte no reconhecimento de
imagens [Dosovitskiy et al. 2021].

O sucesso dessa arquitetura, em comparação com redes convolucionais ou recorrentes, nas duas maiores áreas do aprendi-
zado profundo se deve, em grande parte, por diminuir o número de camadas que a informação deve percorrer no aprendizado
de dependências de longas distâncias. Observar um exemplo do processamento de imagens é informativo para ilustrar este
ponto: ao se analisar uma imagem na intenção de identificar se é um olho, por exemplo, é mais relevante para a rede analisar
características espacialmente próximas, como os cílios ou a íris. Este é um padrão tão recorrente que as redes convolucionais,
que eram o estado da arte no processamento de imagens até 2020, têm este viés embutido na sua arquitetura. Em um segundo
exemplo, no entanto, para se identificar que uma cobra se trata de uma cascavel, pode ser muito relevante analisar os dentes
e o guizo concomitantemente, que não estão necessariamente próximos um do outro. Neste caso, as informações do dente e
do guizo teriam de passar por várias camadas para que sejam processadas juntas e após passar por tantas transformações é
improvável que a rede consiga aprender este tipo de dependência de longa distância. O mecanismo de atenção, que é a essência
do transformer analisa, por construção, toda a informação de uma vez, eliminando o viés da rede convolucional em detrimento
do custo computacional. No caso do processamento de EMG-HD de 256 canais com uma janela de 512 amostras, o número de
operações de um mecanismo de atenção é da ordem de (256x512)2 = 17.179.869.184 o que torna impraticável trabalhar com
o transformer puro. O ViT, desenvolvido para o processamento de imagem, introduziu uma camada inicial, chamada de repre-
sentação em recortes (traduzida de patch embedding) que recorta a imagem em um numero fixo de pequenas imagens, realiza
uma transformação linear e cria uma representação de dimensionalidade reduzida em que se pode aplicar um transformer. Esta
camada introduz o viés de dependência de curtas distâncias no transformer, similar ao que existe na rede convolucional, no
entanto, somente na primeira camada, portanto o aprendizado de dependências de longas distâncias não fica tão prejudicado.

Tendo em vista que este viés se faz necessário por limitações computacionais, o projeto formulou a hipótese de que há uma
forma de recortar os dados que introduza um viés menos prejudicial para o contexto de eletromiografia. Testes preliminares
apontaram que recortar uma janela de 384 amostras com 256 canais em 8 retalhos de 32 canais e 384 amostras introduz o viés
mais adequado.

Alguns dos hiper-parâmetros utilizados são resumidos na sequência: A rede foi baseada em um ViT de 3 camadas com
12 cabeças e a implementação em Python foi baseada em [jankrepl 2022]. Versões com mais camadas foram testadas mas
sobre-ajustaram rapidamente, obtendo resultados inferiores; A dimensionalidade da representação em recortes utilizada foi de
768 e o número de recortes foi fixado em 8; A taxa de aprendizado utilizada foi de 3, 7 ∗ 10−6 obtida através do procedimento
learning rate finder [Smith 2015]; Como regularização, foi utilizado dropout de 5% somente nas camadas MLP (Multi Layer
Perceptron) internas do transformer. Inicialmente se tentou trabalhar com regularização L2, mas o treinamento não obteve
bons resultados. A dimensão da camada escondida dos MLPs internos é o dobro da dimensão da representação em recortes.
Foi utilizado uma dimensão de batelada de 4 amostras. [Goodfellow, Bengio e Courville 2016]

O erro quadrático médio de cada batelada está ilustrado na Figura 10 e o erro de teste médio das ultimas 600 bateladas foi
de 7.095 ∗ 10−5. As Figuras 13 a 17 mostram o sinal de força do conjunto de validação medido pelo sensor em verde e o sinal
de força estimado pela rede em vermelho

Figura 10: Erro de testes por batelada em
vermelho e erro de treinamento por bate-
lada em verde

Figura 11: Estimação da força exercida
pelo polegar

Figura 12: Estimação da força exercida
pelo dedo indicador
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Figura 13: Estimação da força exercida
pelo dedo médio

Figura 14: Estimação da força exercida
pelo dedo anelar

Figura 15: Estimação da força exercida
pelo dedo mínimo

4 Conclusão

A Brunel Hand 2.0 se mostrou uma prótese de mão robusta e bem documentada apesar de precisar de alguns ajustes
citados na seção 3.1. As versões em PETG e PLA se mostraram boas opções para impressão da maioria das partes enquanto
a impressão em resina se mostrou interessante apenas para fins decorativos. A versão em Poliamida tem boas qualidades,
mas devido ao alto preço é mais justo compara-la às próteses metálicas. Apesar da documentação da Brunel recomendar
as superfícies aderentes de Poliuretano, o projeto identificou opções melhores, como o silicone e o tecido anti-aderente. No
entanto, os testes realizados para estimar a aderência são simples e de baixo custo e são necessários testes mais completos para
confirmar os resultados obtidos.

Alguns hiper-parâmetros da rede ainda podem ser otimizados e existem outras sub-bases de dados para explorar dentro da
HYSAR, no entanto, os resultados da rede obtidos até a escrita deste trabalho podem ser considerados promissores.
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