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1. RESUMO  

 

Trabalho voltado a reabilitação dos movimentos das mãos em pacientes com 

dificuldades em pinçar objetos. Criação do protótipo de uma luva destinada a 

estimulação dos nervos das mãos, com sensores sensíveis a força, em conjunto a um 

jogo Genius1, montado no Arduino™ Uno², e cores nas pontas dos dedos para o 

paciente seguir a sequência programada. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A justificativa se dá através da falta de produtos voltados a reabilitação, sendo 

reabilitação definido como um conjunto de medidas que ajudam pessoas com 

deficiências ou prestes a adquirir deficiências a terem e manterem uma funcionalidade 

ideal na interação com seu ambiente³, em especifico a dos membros superiores, 

sendo deficiência motora a segunda em número de pessoas dentro das deficiências4. 

Já existem no mercado outros dois produtos com o mesmo propósito, a Music Glove5 

e a Gloreha6, softwares sofisticados e de alto custo, porém este trabalho visa o baixo 

custo de produção e fácil disseminação no mercado, atendendo um número maior de 

pessoas, além de uma interface simples, facilitando seu manuseio e comunicação de 

dados entre paciente e fisioterapeuta. 

3. OBJETIVOS  

 

Com base na definição do tema e a justificativa, os objetivos delineados para 

execução da pesquisa são baixo custo de aquisição, maior facilidade na comunicação 

entre paciente e fisioterapeuta, enviando dados e mostrando gráficos de evolução na 

melhora dos movimentos de pinça, estimular, através de um jogo de cores, uma maior 

aderência do paciente, bem como facilidade no uso, sendo destinado a crianças até 

idosos, sendo esses o de maior número em respeito a deficiências¹. 

 

4. METODOLOGIA  

 

Foram utilizados na criação do projeto o Arduino™ Uno2 ligado com LEDs nas cores 

azul, vermelho, amarelo e verde, utilizados na criação de um jogo de cores baseado 



no jogo Genius1, gerando estímulo visual. Em paralelo com a criação do protótipo de 

uma luva, adaptável a vários tamanhos de mãos, acoplada com sensores sensíveis a 

força na ponta dos dedos, utilizados na medição da pressão exercida pelo movimento 

de pinça. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Mediante conversa informal com fisioterapeutas que atuam também na área da 

tecnologia, foi citado o movimento de pinça com as mãos como um dos mais difíceis 

de ser realizado por pacientes com deficiências motoras, sendo então o objetivo do 

estudo. Os mesmos irão auxiliar ao longo do trabalho, analisando dados e avaliando 

o paciente bem como a eficiência da luva a longo prazo. Será construído uma luva 

(Figura 1) com sensores de pressão (Figura 2) na ponta dos dedos, juntamente com 

cores de referência, os sensores serão utilizados na captação de dados, na forma de 

pressão exercida, e, posteriormente, enviados a um site, onde o fisioterapeuta terá 

acesso a esses dados e irá gerar gráficos de melhora do paciente. Em paralelo será 

desenvolvido um jogo Genius 1, projeto com código aberto, disponível na internet, para 

o paciente seguir a sequência de quatro cores com os dedos correspondentes, ficando 

o polegar sem cor, servindo como base para o movimento. O fisioterapeuta poderá 

interferir na sequência, dando ênfase nos dedos com maior dificuldade de movimento. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Figura 1 – Representação da luva, a esquerda, vista de cima, sem a mão, no centro a 

luva encaixada nos dedos, representando a visão da palma da mão, a direita 



realizando o movimento de pinça, ficando o dedo mínimo sem encaixar para 

representar, na parte posterior da mão, o lugar onde passarão os fios. 

Figura 2 – Sensores sensíveis a força utilizados. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Testes serão feitos com o protótipo, estando o projeto ainda em fase de 

desenvolvimento. O projeto tem parecer favorável de fisioterapeutas da área e estima 

de continuação com eventuais melhorias e implementações. 
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