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PRÓTESES MECÂNICAS DE MEMBRO SUPERIOR 

Resumo: 

Esse trabalho descreve o projeto de uma prótese de membro superior de 

funcionamento puramente mecânico e que utiliza os movimentos do corpo de seu 

usuário para realizar suas funções, sendo ao mesmo simples e eficiente. No trabalho 

são levantadas as principais exigências e necessidades para que ela realize as 

funções esperadas para facilitar atividades cotidianas de deficientes físicos que 

necessitam do uso de próteses, assim como as dificuldades implícitas no projeto e 

possíveis soluções para as adversidades encontradas durante as etapas do mesmo. 

 Abstract: 

 This paper describes the project of asuperior member’s prosthesis with purely 

mechanical operation, that uses the movements of the body of its user to perform its 

functions, being at the same time simple and efficient. The essential requirements 

and needs are raised so that it perform the expected functions to facilitate the 

everyday activities of physical disabled that need to use prosthesis, as well as the 

difficulties implicated in the project and possible solutions to the adversities found 

during the project steps. 

Introdução 

 A engenharia auxilia na resolução de problemas existentes nas mais diversas 

áreas. Juntamente com a medicina, ela pode ajudar as pessoas diretamente em 

necessidades que dizem respeito a sua saúde. Nesse sentido, o desenvolvimento de 

próteses mecânicas pode ilustrar o resultado do trabalho conjunto de ambas as 

ciências, produzindo nos dias recentes modelos extremamente sofisticados e que 

atendem cada vez melhor a necessidade de seus usuários. Diante de todo esse 

cenário, o Brasil atualmente ainda é carente nesse setor, tanto em quantidade e 

qualidade de seus profissionais, quanto das próteses em si. Segundo a Abotec 

(Associação Brasileira de Ortopedia Técnica), o Brasil possui menos de 1000 

empresas que produzem próteses para atender a um contingente de 25 milhões de 

pessoas que necessitam desse serviço (PARCERIA...,2014). Esse número é 

considerado insuficiente e demonstra a necessidade de avanços nesse campo.  



Objetivos 

O presente trabalho visa a confecção de um protótipo de membro superior 

através de um levantamento teórico de dados referentes a próteses mecânicas, seus 

tipos, limitações e características dando suporte na configuração das diversas 

especificidades encontradas no projeto, como seu formato e a forma de realização 

dos movimentos. Além disso, testando em modelagens 3D e pré-protótipos as ideias 

iniciais, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma sugestão para uma 

prótese simples e de custo de fabricação relativamente baixo, bem como colocar 

algumas dificuldades implícitas para este tipo de projeto e, se possível, sugestões de 

melhoras para futuras pesquisas e trabalhos semelhantes a este. Importante 

ressaltar que apesar do aspecto interdisciplinar com a medicina, a presente 

pesquisa tem como foco a engenharia envolvida na confecção de próteses.  

Metodologia e desenvolvimento 

Para a realização da pesquisa, foi feito um estudo teórico que inclui a 

evolução dos modelos protéticos na história da humanidade, assim como fatores de 

extrema relevância para um projeto, como os tipos de próteses existentes e os 

movimentos naturais de uma mão humana que o modelo deve procurar recriar. Para 

inicio de projeto, é feito um esboço da ideia inicial, contido na figura 1, uma prótese 

simples, constituída de três partes e com um movimento simultâneo entre o polegar 

e os demais dedos. Com o auxílio do software 3D Solidworks, foi possível simular os 

primeiros modelos, assim como corrigir defeitos e aprimorar algumas ideias obtendo 

um modelo mais adequado, presente na figura 2. A próxima etapa, que esta em 

andamento, é a confecção de um primeiro protótipo, que permitirá analisar com 

maior clareza o movimento das peças. Com essa parte concluída, restará determinar 

o melhor material a ser utilizado e a forma de transmissão de movimento entre as 

partes da mão mecânica.  

 

Resultados Preliminares 

Os resultados até o momento podem ser avaliados apenas com base nas 

modelagens da prótese, sendo que o primeiro protótipo ainda esta em 

desenvolvimento. Já houve várias modificações com relação ao protótipo 



inicialmente pensado, promovendo melhorias à prótese. Com o auxílio da montagem 

3D, foi possível analisar como as diferentes partes interagem entre si durante o 

movimento, ficando evidentes os problemas presentes, e permitindo assim que o 

primeiro modelo a ser construído apresente menos falhas. O movimento da prótese, 

o qual será realizado por cabos movidos pelo próprio usuário, esta sendo estudado, 

verificando a melhor forma de promover o movimento simultâneo entre o polegar e 

os demais dedos para que seja possível a ação de preensão. As opções a serem 

testadas são engrenagens cônicas ou cabos e polias. As figuras 1 e 2 a seguir 

ilustram os resultados obtidos até o momento: 

 

Figuras 1 e 2: Primeiro esboço da prótese e modelagem da prótese em 3D no software 

Solidworks, em diferentes vistas. 
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