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ETAPAS QUE ANTECEDEM A UTILIZAÇÃO DO 

SOFTWARE SKILLSPECTOR

•Realizar a filmagem com os procedimentos metodológicos 

adequados (calibração do espaço, plano do movimento, evitar 

erros de perspectiva, erros de paralaxe, tamanho e fixação 

dos marcadores, dentre outros);

• Transferir a filmagem para o computador;

• Utilizar um programa de edição de vídeo (Adobe Première, 

por exemplo) para edição, onde se utilizará apenas a parte de 

interesse do filme;

• Salvar o vídeo no formato .avi, pois o Skillspector só aceita 

esta extensão.



UTILIZANDO O SKILLSPECTOR



CONFIGURE O PROGRAMA NA SEGUINTE ORDEM:

1. Para abrir o vídeo que foi editado: -> file -> open sequence



DEFININDO O MODELO A SER DIGITALIZADO

2.  Em seguida no menu sequence e clique em  Model Wizard 



DEFININDO O MODELO A SER DIGITALIZADO

3. Na janela aberta clique em New Model;

4. Dê em nome para identificar o modelo (ex: Aula pos);

5. Avance e escolha o modelo (Aula pos) e o número de pontos que irá 

digitalizar no sujeito (usaremos 5: metatarso; tornozelo; joelho; quadril; 

ombro)



DEFININDO PONTOS ANATÔMICOS DE INTERESSE 
(Ex: Articulações, Implemento (ex: bola); CG do segmento, etc)

6. Inserir o lado da pessoa e colocar o que é. EX: Left Tornozelo

7. Colocar o nome dos segmentos. Ex: Tornozelo     joelho     = perna 



CALIBRAÇÃO DO ESPAÇO:

8. Para configurar o calibrador -> New Calibration. 

9. Dê o mesmo nome utilizado no inicio da configuração (Ex: Aula pos)

10. Escolha o Método de Calibração: no caso 2D. Em seguida: -> Avançar



CONFIGURANDO O CALIBRADOR 2D:

11. Insira as coordenadas (X e Y) do calibrador (arquivo enviado), lembrando 

que devemos começar a colocar os valores a partir da origem dos eixos 

XY e no sentido anti-horário (São 9 pontos: A, B, C, D, E, F, G, H, I).

12. Clique em Concluir



13. Posicione o filme no último frame onde apareça o calibrador; selecione o 

ícone do Calibrador; digitalize-o  da esquerda para a direita (da origem do 

eixo XY), na mesma ordem que configurou A,B,C,D,E,F,G,H,I.

FINALIZANDO A CALIBRAÇÃO 2D:



14. Clique no ícone homem (círculo vermelho) e comece a digitalizar cada ponto 

com os marcadores, em cada frame, na sequencia: Metatarso; tornozelo; joelho; 

quadril; ombro. 

DIGITALIZANDO OS PONTOS ANATÔMICOS:



15. Ao finalizar a digitalização clique em ->  Sequence -> Transform Image Data;



16. Para gerar os gráficos no Skillspector clique em analysis e Angular

Kinematics.



17. Selecione selecionar  o(s) segmento(s) que deseja e qual gráfico (posição, 

velocidade, aceleração) que você deseja. 

18. Na análise 2D, marque o eixo Z em Axis of Rotation e Smoothed data.



19. Ao obter os gráficos é recomendado plotar um gráfico de cada vez.



FINALIZANDO...

• Após gerar os gráficos de interesse (lineares e/ou angulares), muitas 
vezes é de interesse do pesquisador exportar os dados gerados pelo 
Skillspector para posterior tratamento dos mesmos utilizando outros 
softwares, tais como: MatLab, Labview, Origin, dentre outros.

• Isto possibilita aplicação de outros filtros (não disponíveis no 
Skillspector).


