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1.Resumo 

Desde o surgimento da ciência da computação, vemos que sua aplicação não se dá em 

apenas um segmento. O homem sempre tentou imitar a natureza no seu funcionamento. 

A Neuroengenharia é uma área que está em constante evolução. (E. R. Kandel et 

al.,2003) 

Esse trabalho demonstra que é possível utilizar ondas cerebrais para movimentar 

próteses feitas utilizando impressoras 3D. 

2.Introdução 

O nosso sistema nervoso tem aproximadamente 80 bilhões de neurônios. Os neurônios 

possuem membrana celular, corpo celular, núcleo, mitocôndrias e ribossomos 

(ROQUE,2013). O que torna os neurônios diferentes das demais células do nosso corpo 

é que os neurônios são especializados em fazer comunicação intercelular (M. F. Bear et 

al.,2002). Os neurônios podem ser diferenciados por tamanho e forma, tais diferenças 

têm implicações sobre como os neurônios processam e transmitem as informações 

(ROQUE,2013). 

A transmissão de sinais entre os neurônios pode acontecer de duas maneiras: química e 

elétrica. (ROQUE,2013) 

Por meio de sensores eletrônicos específicos, pode-se capturar as ondas cerebrais que 

são geradas pelas atividades elétricas nos neurônios e a partir dessa captura, por meio 

de técnicas de tratamento de sinais digitais, realizar o acionamento de qualquer 

dispositivo eletrônico ou eletromecânico. No caso desse trabalho os sinais cerebrais 

capturados acionam uma prótese de um dedo, como mostrado na figura 1, abaixo: 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de blocos do projeto. 

 

3.Objetivo 

Demonstrar que é possível imprimir próteses funcionais e de baixo custo utilizando 

impressoras 3D para aplicação em pacientes com ausência de membros superiores.  

 

4.Metodologia  

Foi utilizado uma placa Arduino UNO e um módulo bluetooth para fazer a recepção dos 

dados enviados pelo sensor de atividade cerebral e por meio de um algoritmo de 

tratamento de dados essa atividade cerebral pôde ser medida e utilizada como parâmetro 

para movimentação da prótese desenvolvida. Se a pessoa estiver com 60% das ondas 

cerebrais indicando que ela está concentrada o dedo da prótese irá fechar, como 

mostrado na figura 2. 

5.Desenvolvimento 

Foi desenvolvido um sistema embarcado que captura os dados emitidos pelo sensor e 

realiza o tratamento dos bytes  

Foi realizado um tratamento de bytes, separar as informações para a gerar as ondas 

cerebrais, feito essa separação foi analisado se os dados enviados eram de uma pessoa 

que estava relaxada ou estava num estado de concentração. 



 

Figura 2. Fluxograma do algoritmo desenvolvido. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Conseguimos observar até essa fase do projeto que é possível imprimir uma prótese 

numa impressora 3D e montá-la de uma forma mais fácil e acionar uma prótese de um 

dedo com sinais cerebrais vindos do sensor, onde se pode aplicar essa mesma técnica 

para diferentes tipos de próteses. A continuação desse trabalho se dará por meio da 

aplicação dos conceitos observados até o momento em uma prótese de mão em tamanho 

real.  
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