
Introdução e Objetivos 
 
 A utilização da Eletro-oculografia permite que indivíduos portadores de 

esclerose lateral amiotrófica, doença sem tratamento caracterizada pela perda de 

neurônios motores, possam se locomover mesmo em casos extremos da doença, 

pois ainda há uma movimentação remanescente dos olhos, que possibilita a 

captação dos sinais oculares para locomoção da cadeira de rodas. 

 A Eletro-oculografia capta o sinal existente na diferença de potencial entre 

córnea e retina devido aos efeitos elétricos de hiperpolarização e despolarização 

que existem entre esses tecidos. No momento em que o globo ocular estiver 

centralizado, o potencial resultante é zero, e quando este realizar algum 

movimento haverá diferença de potencial que será captada pelos eletrodos, 

conforme a Figura 1. (BAREA, 2012; BULLING, 2011; PERIN, 2017) 

 O projeto propõe desenvolver um protótipo de cadeira de rodas controlada 

por EOG, utilizando redes neurais como algoritmo de busca de padrões nos 

biosinais gerados pela intenção de movimento, que servirão como comando para 

acionamento do veículo. 

Conclusões e Perspectivas  
 

  

 A aquisição de um biosinal pela técnica de EOG é da ordem de microvolts. 

Para refinamento desse sinal, será utilizado um algoritmo com arquitetura de 

rede neural Perceptron de Múltiplas Camadas, lógica conhecida pela capacidade 

de aprender o comportamento de funções, parametrizado pela determinação de 

pesos nas interconexões entre neurônios artificiais, conforme Figura 5.. O 

objetivo é tornar a integração do comando adaptável a qualquer indivíduo, 

obtendo um sinal de comando com menor grau de incerteza quando ocorre 

mudanças em variável morfológicas e/ou fisiológicas. 
 

  

Materiais e Métodos  
 
 

  Perin (2017, desenvolveu uma placa com dois canais de entrada para o 

sinal EOG para aquisição do biosinal A captura do sinal provindo dos eletrodos, 

conta com uma etapa de filtro e circuito de segurança contra sobre tensão. Os 

sinais EOG são capturados por cinco eletrodos posicionados ao redor dos olhos, 

conforme a Figura 2. Dois eletrodos, um na direita e outro na esquerda (D e E) 

no canto externo do olho, para detectar movimentos horizontais e outros dois 

eletrodos acima e abaixo do olho (B e C) para detectar movimentos verticais. Um 

eletrodo de referência é colocado na fronte (A). 
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Resultados 
  

 Perin (2017) utilizou uma cadeira de rodas motorizada com circuito de 

acionamento e controle em malha fechada PID para converter o sinal 

proveniente do sistema EOG e sinais de comando para a cadeira.  
  

Figura 1 – Dipolo ocular.  

Figura 2 – Posição dos eletrodos 

Figura 3 – Máscara com eletrodos. 

Figura 4 –  Protótipo durante testes. 
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 Após a etapa de obtenção do sinal, ele é filtrado e isolado nas etapas 

seguintes. Em seguida há etapas de tratamento e processamento do sinal.  

Assim, os comandos provindos do olho humano, após digitalizados, geram 

as saídas para o sistema de controle e potência na cadeira de rodas 

motorizada, comandada então, pelo sistema EOG. 
 

Figura 5 – Neurônio artificial. 

 A interface máscara-cadeira 

(Figura 3) de rodas funcionou 

conforme esperado nos objetivos do 

projeto. A Figura 4 mostra um 

momento dentro dos testes de 

validação. Contudo, apesar do 

sucesso no cumprimento dos 

objetivos, o projeto apontou 

caminhos para aprimoramento. Um 

deles está no fato de que a obtenção 

dos sinais EOG foi  calibrada para o 

usuário desenvolvedor do protótipo 

somente. Caso um outro usuário 

necessite usar a cadeira, o sistema 

precisará passar por recalibração, 

um processo que poderá demandar 

horas. O presente projeto propõe a 

utilização de algoritmo baseado em 

rede neurais para encurtar o tempo 

do processo de adaptação. 
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