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PRÓTESE DE UMA MÃO ROBÓTICA 

 

 

1. RESUMO 

 

Atualmente, o que percebe-se no Brasil, é a baixa acessibilidade aos 

deficientes físicos – no projeto em questão, provenientes de amputação de um 

membro – em relação à próteses robóticas, devido ao custo elevado e falta de 

tecnologia que atenda às suas necessidades. Como uma solução deste problema, 

será executado um projeto que busca formas de produzir uma prótese robótica que 

seja ergonômica, confiável e de baixo custo. Como apoio às pesquisas relacionadas, 

o projeto buscara também uma solução para a sua utilização em contato com a 

água, seja para nadar ou tarefas domésticas, buscando o aumento da vida útil do 

dispositivo e da expectativa de vida do ser humano. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico em busca de dispositivos cada vez mais eficientes e 

menores, com foco em sistemas capazes de substituir parcial ou totalmente as 

ações humanas estão cada vez mais acelerados. O resultado disso são 

componentes de baixo custo que antes eram inacessíveis. 

Tratando-se da área medicinal, especificamente a Biomecatrônica, a 

tecnologia está cada vez mais próxima da reprodução dos movimentos do ser 

humano, como por exemplo, as próteses biônicas para indivíduos que possuem 

deficiência física. 

Apesar de existirem tecnologias de ponta, o acesso da população em geral às 

próteses ainda é muito restrita, devido principalmente pelo custo e pela falta de 

garantia que é um equipamento leve, confiável, seguro e de qualidade. Apesar dos 

avanços na medicina em fusão com a biotecnologia, ainda há limitações que 

impedem encontrar uma solução satisfatória aos problemas adversos que envolvem 

a saúde humana. 

A robótica atua hoje como auxílio à uma vida tanto no âmbito mental quanto 

físico, destinada a ser um apoio principalmente nas limitações do ser humano (ou de 
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animais, no caso das próteses). Portanto, a probabilidade da expectativa de vida do 

ser humano poderá ser aumentada graças aos dispositivos robóticos. 

Atualmente, o foco nas pesquisas dos projetistas robóticos da Biomecatrônica 

é como fazer com que a prótese robótica interaja e seja controlada de acordo com 

as necessidades solicitadas pelo ser humano, visando principalmente a relação 

eficiência x conforto, pois as próteses precisam ser o mais leve possível, para evitar 

que o usuário da mesma não a deixe de utilizar devido seu desconforto em relação 

ao peso e utilização. 

Outro ponto importante analisado é a sua utilização em variados ambientes. 

Existem nas próteses robóticas componentes eletrônicos e até mecânicos (como o 

material injetado do corpo) que podem perder suas propriedades mecânicas - ou, no 

caso de circuitos, queimarem - devido a utilização em ambientes não casuais, como 

uma piscina, por exemplo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é justamente pesquisar a melhor alternativa, visando 

principalmente o custo, peso, tipo de acionamento e novas tecnologias, para projetar 

uma mão biônica que suporte condições de submersão para que o usuário possa 

utiliza-la em tarefas como nadar e atividades domésticas gerais. O foco também é 

desenvolver um dispositivo ergonômico, leve e confiável, para expandir as linhas de 

pesquisa e auxiliar na integração social de deficientes físicos provenientes de 

amputação do membro superior.  

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho se inicializará com um estudo sobre a problemática das 

amputações da mão, e quais são as soluções propostas nos últimos anos. 

Posteriormente, será analisado as descrições dos movimentos do membro 

amputado. Após consolidar as pesquisas em um banco de dados, será avaliado as 

principais tecnologias que satisfaçam as necessidades do projeto. A pesquisa 

continua com o desenvolvimento da modelagem dinâmica do dispositivo de 

acionamento proposto, para cada um dos graus de liberdade da prótese. 
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Posteriormente será projetado e implementado um dispositivo de controle, para 

controlar os componentes em função dos dados fornecidos pelo estimador de 

movimento. Finalmente os principais elementos desenvolvidos no trabalho são 

integrados em um algoritmo de simulação para avaliar os resultados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Até o momento, foi encontrado através de pesquisas acadêmicas, próteses 

de diversos tipos de polímeros e aplicações. Foi escolhido para o desenvolvimento 

do projeto uma prótese à prova d’água. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Espera-se que os resultados obtidos sejam satisfatórios no mundo acadêmico 

e comercial visando principalmente o desenvolvimento de novas tecnologias que 

possam associar as próteses como equipamentos de qualidade e econômicos, para 

que gere um maior campo de acesso aos deficientes e atinjam a satisfação dos 

mesmos, que buscam uma vida comum utilizando equipamentos que simulem os 

movimentos reais dos membros. 
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