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Introducao: Estimulação Elétrica Neuromuscular aplica impulsos elétricos exógenos para gerar uma ativação artificial dos neurônios
motores. A ativação elétrica é usada para melhorar a resistência à fadiga muscular, aumentando sua força e ajudando indivíduos com
distúrbios neurológicos (como pacientes com AVC) para realizar movimentos que não poderiam ser executados.

Objetivos: Desenvolvimento de um esquema de controle PID adaptativo para estimulação elétrica neuromuscular destinado a exercícios
unilaterais de membros superiores para operação em pacientes com AVC. O método proposto para sintonia online dos parâmetros PID
utiliza a busca extremal estocástico multivariável dentro de uma configuração de malha fechada.

Método: Um dispositivo NMES customizado com comunicação USB foi desenvolvido. Um computador tem sido usado para controlar a
amplitude, largura de pulso e frequência da estimulação da corrente elétrica. Para restringir o movimento dos braços dos pacientes, um
dispositivo leve foi construído. Ele mede o ângulo da articulação do cotovelo usando um goniômetro e permite ajustes mecânicos ao
comprimento do braço e distância lateral entre os dois membros. Pacientes sentaram confortavelmente e tiveram seus braços ajustados
para o dispositivo. Então um par de eletrodos quadrados auto-adesivos (5 cm x 5 cm) foram posicionados na porção distal do músculo
bíceps braquial (BB) e músculo tríceps braquial (TB). O ponto motor foi detectado usando um eletrodo redondo pequeno de 1 cm2 e
definido como o ponto onde a menor quantidade e corrente poderia produzir uma contração muscular quando utilizada uma estimulação
de 1 Hz.

Resultados: Oito voluntários foram recrutados. Em nosso experimento, os músculos são eletricamente estimulados para fornecer um
movimento unilateral do braço do sujeito para rastrear o ângulo de referência. Para tal estimulação elétrica, ambos os canais de controle
devem ser usados para estimular os músculos bíceps e tríceps.

Conclusão: Em nossos experimentos, o controle adaptativo proposto atingiu os ângulos alvo, garantindo condições de conforto. O erro
das trajetórias de rastreamento dos voluntários indica que nossos resultados são satisfatórios, apresentando um erro médio em torno de
6,5º."
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