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1. RESUMO

A mão humana é um sistema que permite realizar diversos movimentos complexos

graças  a  sua  anatomia.  Algumas  vezes,  pelo  mais  diversos  fatores,  estes

movimentos são comprometidos ou perdidos completamente e para recuperá-los é

de  fundamental  importância  que a  tecnologia  assistiva  seja  usada.  A  Tecnologia

Assistiva é um termo recente, utilizado para identificar todos os recursos e serviços

que contribuem para melhorar habilidades funcionais de pessoas com deficiência

física, desta forma promovendo vida independente e inclusão.  Assim, novos meios

tecnológicos têm sido desenvolvidos ao longo dos anos com o intuito de auxiliar os

portadores de necessidades especiais a retomarem suas atividades Este projeto tem

como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de uma mão biônica, que deverá

ser  constituída  por  um mecanismo com cinco dedos articulados individualmente,

acionados por tendões mecânicos. Ela terá sua implementação na plataforma do

microcontrolador Arduíno para processamento e controle. O sistema conta também

com um aplicativo para telefonia móvel com protocolo de acionamento programável

e inserção de movimentos, que será conectado à prótese utilizando a tecnologia

Bluetooth,  proporcionando  mobilidade  e  conforto  ao  usuário.  Ao  fim  do  projeto

espera-se  que  o  protótipo  seja  capaz de reproduzir  alguns  movimentos  da  mão

humana, respondendo aos comandos do aplicativo.

2. INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica causada pelos dispositivos móveis vem transformando

a realidade da sociedade, tornando extremamente comum o uso dos celulares no

cotidiano das pessoas. Desta forma, é possível a utilização dos dispositivos móveis

juntamente aos microcontroladores para ajudar as pessoas com deficiência física? 

Segundo (SCHIRMER et al., 2007), se torna possível que uma pessoa com

deficiência possa se beneficiar  de uso de  smartphones,  uma vez que,  os meios

tecnológicos podem servir como apoio às pessoas com algum tipo de deficiência,

este termo vale lembrar, é marcado pela perda de uma das funções do ser humano,

de ordem física, psicológica ou sensorial. 

Desta  forma,  o  propósito  do  presente  trabalho  de  pesquisa  consiste  em

verificar todas as etapas do desenvolvimento de um protótipo de uma mão biônica

controlada por um dispositivo móvel.



3. OBJETIVOS

Desenvolver um protótipo de uma mão biônica controlado por um aplicativo

que utilize um sistema Bluetooth para efetuar a comunicação entre o usuário e o

protótipo biônico.

4. METODOLOGIA

O método científico adotado é o hipotético-dedutivo, pois como definiu Karl

Popper, nesse método, para um problema, ser explicado, são formuladas hipóteses,

destas deduzem-se consequências que deverão ser testadas. Enquanto no método

dedutivo se procura confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo se procura

evidências empíricas.

Quanto  aos  procedimentos  instrumentais,  serão  os  métodos  de  pesquisa

bibliográfica, feitas a partir  do levantamento de referências teóricas e publicadas,

uma vez que qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica,

que  permite  ao  pesquisador  conhecer  o  que  já  se  estudou  sobre  o  assunto

(FONSECA,  2002).  Uma  vez  delimitada  as  hipóteses  por  meio  das  pesquisas

bibliográficas, será utilizado o método de pesquisa experimental para a verificação

dessas hipóteses.

5. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento das próteses de mão revelam uma maior preocupação

com  a  qualidade  de  vida  do  usuário.  Para  Weir(2004)  uma  das  dificuldades

encontradas pelos projetistas é como será feita a comunicação entre a prótese e a

pessoa e como esse braço pode ser controlado.

 Analisando o método de ligação entre a prótese e o usuário, tense como

recurso as plataformas móveis.  Esses dispositivos apresentam componentes que

podem ser utilizados em sistemas autônomos para execução de tarefas. 

Com  isso  foi  desenvolvido  um  aplicativo  para  plataforma  Android  que  se

comunica  com  o  Arduíno  via  Bluetooth.  Este  aplicativo  conta  com  a  opção  de

selecionar movimento pré-definidos ou o usuário poderá definir qual dedo e nível de

abertura que desejar. As figuras 1, 2 e 3 apresentam detalhes da interface gráfica do

aplicativo.



Figura 1: Tela Inicial do 
Aplicativo de Controle

Figura 2: Tela de 
comando individual de 
cada posição dos dedos

Figura 3: Tela de 
comando de movimentos 
pré-definidos

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Uma vez concluído o levantamento bibliográfico e com as devidas análises,

foi desenvolvido o aplicativo para Android, o qual está em sua fase de testes com

relação à sua conectividade e resposta com a plataforma do Arduíno. 
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