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RESUMO 

 

 

PONTIM, Carlos Eduardo. Desenvolvimento de uma Mão Biônica com controle Mioelétrico 

de baixo custo utilizando uma Impressora 3D. 83 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso, 

graduação em Engenharia de Controle e Automação - Unicesumar, Maringá, 2018 

 

 

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de uma mão biônica de baixo custo, que 

tem por finalidade a restauração da qualidade de vida, melhora da autoestima e facilidade na 

aquisição, para pessoas que tiveram uma das mãos removidas, oriundas de doenças ou 

acidentes. A prótese foi desenvolvida para amputações transradiais, ou seja, abaixo do cotovelo, 

tendo toda sua metodologia de modelagem feita por softwares CAD, buscando trazer a estética 

e funcionalidade mais próxima de uma mão humana. No desenvolvimento da mão Biônica o 

foco foi a realização dos principais movimentos, de flexão e extensão dos dedos e o movimento 

de pinça, o qual é realizado com o dedo indicador e polegar. Para a prototipagem da prótese 

utilizou-se uma impressora 3D de construção própria e baixo custo, fazendo a confecção 

estrutural e peças mecânicas para movimentação. A Mão Biônica é controlada por sinal 

eletromiográfico de superfície (EMG-S), proveniente da contração muscular. Utilizando a 

plataforma de hardware Arduino UNO para o controle e uma pulseira captadora de sinais 

mioelétricos e reconhecimento de gestos conhecida como Myo Armband. Experimentalmente, 

foi possível comunicar o Myo Armband com o Arduino e fazendo que a mão realistasse os 

movimentos necessários e principalmente fácil de adaptação ao usuário. 

 

Palavras chaves: Prótese, Impressora 3D, Modelagem, Prótese Mioelétrica, Mão Biônica  
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ABSTRACT 

 

 

 PONTIM, Carlos Eduardo. Development of a Bionic Hand with low cost Mioelectric 

control using a 3D Printer. 83 pages. Undergraduate Thesis, graduation in Control Engineering 

and Automation - Unicesumar, Maringá, 2018 

 

 

 The present work deals with the development of a low-cost bionic hand, whose 

purpose is to restore quality of life, improve self-esteem and ease of acquisition, for people who 

have had their hands removed from illnesses or accidents. The prosthesis was developed for 

transradial amputations, that is, below the elbow, having all its modeling methodology done by 

CAD software, seeking to bring the aesthetics and functionality closer to a human hand. In the 

development of the Bionic hand the focus was the realization of the main movements, of flexion 

and extension of the fingers and the movement of forceps, which is realized with the index 

finger and thumb. For the prototyping of the prosthesis, a 3D printer was used, with its own 

construction and low cost, making the structural construction and mechanical parts for 

movement. The Bionic Hand is controlled by electromyographic surface (EMG-S) signal, 

derived from muscle contraction. Using the Arduino UNO hardware platform for control and a 

myoelectric signal and gesture recognition strap known as Myo Armband. Experimentally, it 

was possible to communicate Myo Armband with the Arduino and make the hand realistic the 

necessary movements and especially easy to adapt to the user. 

 

Keywords: Prosthesis, 3D Printer, Modeling, Myoelectric Prosthesis, Bionic Hand 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A Organização Mundial de Saúde diz que 70% das amputações no Brasil ocorrem por 

causa do diabetes e 80% das pessoas com amputações vivem em países em desenvolvimento, 

enquanto apenas 1 a 3% dessas pessoas têm acesso a serviços de reabilitação apropriados. No 

Brasil estima-se que ocorram, todo ano, mais de 50 mil cirurgias de amputação. Deste número, 

cerca de sete mil correspondem a procedimentos associados a membros superiores, segundo 

dados do SUS (2017). A mão humana é capacitada para realizar uma ampla variedade de 

movimentos, através de um conjunto complexo de ferramentas e implementos. É a articulação 

mais sofisticada e completa, se comparando a mão de outros animais ou patas. É constituída por 

um complexo conjunto de ossos, e por isso é considerada depois do cérebro, o órgão que realiza 

as tarefas mais elaboradas no corpo humano (MOORE, 2014). 

 Devido à perda de um membro ou ambos, oriundo de uma deficiência congênita, 

causada através de variação genética ou uma deficiência adquirida, por exemplo, em função de 

diabete, doença vascular periférica, trauma e malignidade. A pessoa que sofre alterações 

bruscas em sua vida, afetando diretamente seu comportamento e a maneira de agir e 

principalmente seu psicológico, resultando problemas de depressão ou ansiedade devido a 

amputação. As transformações ocorridas em indivíduos, são percebidas em âmbito global na 

medida em que os indivíduos se vêem de alguma forma menos independentes; podendo 

provocar ou aumentar as dificuldades que serão proporcionais às suas limitações 

(BOCCOLINI, 2000).  

A prótese é um dispositivo que substitui uma parte do corpo ausente, são tipicamente 

usadas para substituir partes perdidas por lesões (traumáticas) ou ausentes desde o nascimento 

(congênitas) ou para complementar partes do corpo com deficiência. As próteses são 

tecnicamente um item completo. A prótese completa consistiria no sistema de fixação do 

membro residual (geralmente um "soquete") e todos os componentes de hardware de fixação, 

incluindo o dispositivo terminal (SABINO, 2013). O mercado mundial de próteses disponibiliza 

vários modelos de última geração, com uma diversidade de recursos, mas por se tratar de um 

produto que ainda não é produzido em larga escala e possui componentes de alta tecnologia 

resultando em custos elevados, como o exemplo da Ottobock Bebionic V3,  criado a partir de 

liga de alumínio e tem 14  padrões diferentes de pegada e posições de mão, com controle de 
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força, confeccionada por de fibra de carbono, pesa cerca de 600 gramas, chegando a custar US$ 

25.000. Portanto não atinge grande número de pessoas que necessitam da sua utilização.  

A impressão 3D está inserida num conceito denominado de prototipação rápida, onde é 

confeccionada uma peça a partir de um desenho. Esse tipo de processo permite a criação de um 

objeto de maneira mais rápida, utilizando meios de produção economicamente acessíveis para 

grande parte da população. Nos últimos anos, a impressora 3D demonstrou uma nova forma de 

se pensar a confecção de próteses. A popularização notória da impressora 3D se dá uma vez 

que os projetos são extremamente customizáveis, tendo em vista que dependem das medidas e 

condições de cada indivíduo, o que pode levar à melhor adaptação à órteses e próteses e assim 

à maior bem-estar, qualidade de vida e reabilitação (ALVES, 2012). 

 A pesquisa desenvolvida neste trabalho apresenta uma mão biônica mioelétrica, 

oriunda da ativação por estímulos musculares, utilizando componentes e dispositivos 

disponíveis no mercado, com custo relativamente baixo.  Por isso uma impressora 3D foi 

adquirida para construção estrutural e confecções das peças mecânicas, podendo reduzir não 

apenas o custo de desenvolvimento, mas também o tempo de projeto e confecção, além de ser 

leve, resistente, funcional. Integrada com um controle realizado pelo Arduino UNO com uma 

comunicação serial com base em sinais mioelétricos coletados da pulseira Myo Armband. A 

pulseira Myo consegue coletar oito sinais proporcionando um controle preciso, posteriormente, 

serão transformados em movimentos no dispositivo protético. Na elaboração do trabalho foi 

utilizado seis mini motores de corrente continua com redução por engrenagens, sendo um motor 

para cada dedo e dois para o polegar, fazendo com que a prótese tenha movimentos suaves e 

com uma aparência semelhante à uma mão humana. 
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2 – OBJETIVOS 

 

 

2.1 - GERAL 

 

 

Desenvolvimento de uma mão biônica, financeiramente acessível, capaz de efetuar os 

movimentos propostos (extensão e flexão dos dedos e o movimento pinça), executando sua 

modelagem, prototipagem e controle. 

 

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Desenvolver modelagem de uma mão biônica nos softwares CAD; 

• Realizar a confecção estrutural da prótese pela impressora 3D; 

• Realizar testes de movimentos e resistência dos materiais impressos; 

• Inserir motores e sistema de movimentação na prótese; 

• Inserir circuito com o Arduino e sistema de alimentação na prótese; 

• Desenvolver a comunicação entre o Arduino UNO e a Myo armband; 

• Desenvolver um programa funcional que realize o controle dos motores com base 

nos dados da Myo armband; 

• Realizar teste de movimentos obtidos pelo Myo Armband; 
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3 - REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

3.1 - ANATOMIA E MORFOLOGIA DO ANTEBRAÇO 

 

 

O antebraço estende-se do cotovelo até o punho e contém dois ossos, o rádio e a ulna, 

que são unidos por uma membrana interóssea, essa membrana fibrosa é forte. O papel do 

movimento do antebraço, ocorrente nas articulações do cotovelo e radioulnar, é ajudar o ombro 

a aplicar a força e a controlar a posição da mão no espaço.  

Segundo Moore (2014), em geral, os músculos flexores situam-se em posição anterior 

e os músculos extensores, posterior. Mas as faces anterior e posterior da região distal do úmero 

são ocupadas pelos principais músculos flexores e extensores do cotovelo. Para garantir os 

locais de fixação necessários para os músculos flexores e extensores do punho e dos dedos, 

extensões mediais e laterais desenvolveram-se na parte distal do úmero.  

 

Figura 1 - Ossos do antebraço e ligamentos radioulnares e corte transversal mostrando os compartimentos do 

antebraço. 

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 

 

Os músculos flexores e pronadores do antebraço estão localizados no compartimento 

anterior e são supridos principalmente pelo nervo mediano, uma ou outra exceção é suprida 
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pelo nervo ulnar. Os músculos extensores e supinadores do antebraço estão situados no 

compartimento posterior e são todos supridos pelo nervo radial.  

 

Figura 2 - Dissecção que mostra os músculos superficiais do antebraço e a aponeurose palmar.

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 

 

 

3.1.1 - MÚSCULOS FLEXORES–PRONADORES DO ANTEBRAÇO 

 

 

Conforme Moore, os músculos flexores do antebraço estão situados no compartimento 

anterior (flexor–pronador) do antebraço e são separados dos músculos extensores do antebraço 

pelo rádio e ulna e, nos dois terços distais do antebraço, pela membrana interóssea que os une 

(Figura 1). Os tendões da maioria dos músculos flexores estão situados na face anterior do 

punho e são mantidos no lugar pelo ligamento carpal palmar e pelo retináculo dos músculos 
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flexores, espessamentos da fáscia do antebraço (Figura 2). Os músculos flexores-pronadores 

são organizados em três camadas ou grupos: 

 

• Camada ou grupo superficial de quatro músculos (pronador redondo, flexor radial do 

carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo).  

• Camada intermediária, formada pelo músculo flexor superficial dos dedos. 

• Camada ou grupo profundo com três músculos (flexor profundo dos dedos, flexor longo 

do polegar e pronador quadrado). 

 

Os cinco músculos superficiais e intermediários cruzam a articulação do cotovelo, os 

três músculos profundos, não. Com exceção do músculo pronador quadrado, quanto mais distal 

for a fixação distal de um músculo, mais distal e profunda é sua fixação proximal. Todos os 

músculos no compartimento anterior (flexor–pronador) do antebraço são supridos pelos nervos 

mediano e/ou ulnar (a maioria pelo nervo mediano; apenas uma ou outra exceção é suprida pelo 

nervo ulnar).  Do ponto de vista funcional, o músculo braquiorradial é flexor do antebraço, mas 

está localizado no compartimento posterior (posterolateral) ou extensor e, assim, é suprido pelo 

nervo radial. Portanto, o músculo braquiorradial é uma importante exceção à regra segundo a 

qual o nervo radial supre apenas músculos extensores e todos os músculos flexores situam-se 

no compartimento anterior (flexor) (MOORE, 2014).  

Os músculos flexores longos dos dedos (flexor superficial dos dedos e flexor profundo 

dos dedos) também fletem as articulações metacarpofalângicas e do punho. O músculo flexor 

profundo dos dedos flete os dedos em ação lenta; essa ação é reforçada pelo músculo flexor 

superficial dos dedos quando são necessárias velocidade e flexão contra resistência. Quando o 

punho é fletido ao mesmo tempo que as articulações metacarpofalângicas e interfalângicas, os 

músculos flexores longos dos dedos operam com uma distância reduzida entre as fixações e, 

consequentemente, a ação resultante de sua contração é mais fraca. A extensão do punho 

aumenta a distância de operação, e, assim, a contração torna-se mais eficiente para produzir 

uma preensão forte. Os tendões dos músculos flexores longos dos dedos atravessam a parte 

distal do antebraço, punho e palma da mão, e continuam até os quatro dedos mediais. O músculo 

flexor superficial dos dedos flete as falanges médias, e o músculo flexor profundo dos dedos 

flete as falanges médias e distais (MOORE, 2014).  

O músculo pronador redondo, é o mais lateral dos músculos flexores superficiais do 

antebraço. Sua margem lateral forma o limite medial da fossa cubital. (Moore, 2014). 
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O músculo flexor radial do carpo (FRC) é fusiforme, longo, e situado medialmente ao 

músculo pronador redondo. No meio do antebraço. O músculo FRC produz flexão (ao agir com 

o músculo flexor ulnar do carpo) e abdução do punho (ao agir com os músculos extensores 

radiais longo e curto do carpo). Quando age sozinho, o músculo FRC produz flexão e abdução 

simultâneas no punho, movendo a mão em sentido anterolateral. (MOORE, 2014). 

O músculo palmar longo, pequeno e fusiforme, está ausente em um ou ambos os lados 

(geralmente o esquerdo). Ele tem um ventre curto e um tendão longo, semelhante a um cordão, 

que segue superficialmente ao retináculo dos músculos flexores e se fixa a ele e ao ápice da 

aponeurose palmar (Figuras 2). O tendão do músculo palmar longo é um guia útil para o nervo 

mediano no punho (MOORE, 2014). 

O músculo flexor ulnar do carpo (FUC) é o mais medial dos músculos flexores 

superficiais. Quando age sozinho, o músculo FUC faz flexão e adução simultâneas da mão no 

punho. Flete o punho quando age com o músculo FRC e o aduz quando age com o músculo 

extensor ulnar do carpo. Esse músculo é excepcional entre os músculos do compartimento 

anterior, sendo completamente inervado pelo nervo ulnar (MOORE, 2014). 

O músculo flexor superficial dos dedos (FSD) é considerado um dos músculos 

superficiais do antebraço, que se fixam à origem comum dos flexores e, portanto, cruzam o 

cotovelo. O músculo FSD forma uma camada intermediária entre os grupos superficial e 

profundo dos músculos do antebraço (Figuras 1 e 2). Perto do punho, o músculo FSD dá origem 

a quatro tendões, que passam profundamente ao retináculo dos músculos flexores, através do 

túnel do carpo, até os dedos. O músculo FSD flete as falanges médias dos quatro dedos mediais 

nas articulações interfalângicas proximais. Em ação contínua, o músculo FSD também flete as 

falanges proximais nas articulações metacar-pofalângicas e na articulação do punho 

(radiocarpal). O FSD é capaz de fletir em separado cada dedo que serve (MOORE, 2014). 

O músculo flexor profundo dos dedos (FPD) é o único que consegue fletir as 

articulações interfalângicas distais dos dedos. Esse músculo espesso “veste” a face anterior da 

ulna. O músculo FPD flete as falanges distais dos quatro dedos mediais após o músculo FSD 

ter fletido suas falanges médias. Se divide-se em quatro partes, que terminam em quatro tendões 

que passam posteriormente aos tendões do músculo FSD e do retináculo dos músculos flexores 

na bainha comum dos tendões e dos músculos flexores (MOORE, 2014). 

O músculo flexor longo do polegar (FLP) situa-se lateralmente ao FPD, onde reveste a 

face anterior do rádio, distalmente à fixação do músculo. O tendão plano do músculo FLP passa 

profundamente ao retináculo dos músculos flexores. O músculo FLP flete, em primeiro lugar, 



19 

 

a falange distal do polegar na articulação interfalângica e, secundariamente, a falange proximal 

e o metacarpal I nas articulações metacarpofalângica e carpometacarpal, respectivamente. O 

músculo FLP é o único que flete a articulação interfalângica do polegar. Também pode ajudar 

na flexão da articulação do punho (radiocarpal) (MOORE, 2014). 

O músculo pronador quadrado (PQ), como indica o nome, é quadrangular e faz a 

pronação do antebraço. O músculo PQ reveste a quarta parte distal do rádio e da ulna e a 

membrana interóssea entre eles. O músculo PQ é o único que se fixa apenas à ulna em uma 

extremidade e apenas ao rádio na outra extremidade. O músculo PQ é o agonista da pronação. 

Ele inicia a pronação e é auxiliado pelo músculo pronador redondo quando é necessário mais 

velocidade e força. O músculo pronador quadrado também ajuda a membrana interóssea a 

manter unidos o rádio e a ulna, sobretudo quando forças ascendentes são transmitidas através 

do punho (Moore, 2014). 

 

 

3.1.2 - MÚSCULOS EXTENSORES DO ANTEBRAÇO 

 

 

Os músculos extensores estão situados no compartimento posterior (extensor–

supinador) do antebraço, e todos são inervados por ramos do nervo radial.  Esses músculos 

podem ser organizados fisiologicamente em três grupos funcionais: 

 

•  Músculos que estendem e abduzem ou aduzem a mão na articulação do punho 

(radiocarpal) (extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e 

extensor ulnar do carpo) 

• Músculos que estendem os quatro dedos mediais (extensor dos dedos, extensor 

do indicador e extensor do dedo mínimo) 

• Músculos que estendem ou abduzem o polegar (abdutor longo do polegar, 

extensor curto do polegar e extensor longo do polegar). 

 

De acordo com Moore, Quatro dos músculos extensores superficiais (extensor radial 

curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo) estão 

fixados na região proximal por um tendão comum dos músculos extensores ao epicôndilo 

lateral. A fixação proximal dos outros dois músculos no grupo superficial (braquiorradial e 
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extensor radial longo do carpo) se dá na crista supraepicondilar lateral do úmero e no septo 

intermuscular lateral adjacente (Figura 4 A e B) (MOORE, 2014). 

 

Figura 3 - Músculos extensores do antebraço (vista posterior). 

 

 Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 

 

O músculo braquiorradial, situa-se superficialmente na face anterolateral do antebraço, 

é excepcional entre os músculos do compartimento posterior (extensor), pois girou até a face 

anterior do úmero e, portanto, flete o antebraço no cotovelo. É mais ativo durante movimentos 

rápidos ou na presença de resistência durante a flexão do antebraçoEnquanto desce, o músculo 

braquiorradial situa-se sobre o nervo e a artéria radiais, onde estão juntos sobre o músculo 

supinador, tendão do músculo pronador redondo, músculo FSD e músculo FLP (MOORE, 

2014). 

O músculo extensor radial longo do carpo (ERLC), fica sob o músculo braquiorradial. 

Enquanto avança distalmente, posterior ao músculo braquiorradial, seu tendão é cruzado pelos 

músculos abdutor curto do polegar e extensor curto do polegar. O músculo é indispensável para 

cerrar o punho (MOORE, 2014). 

O Músculo extensor radial curto do carpo. O músculo extensor radial curto do carpo 

(ERCC), como o nome indica, é mais curto do que o músculo ERLC, visto que tem origem 

distal no membro, porém se fixa adjacente ao músculo ERLC na mão. Em seu trajeto distal é 

coberto pelo músculo ERLC. Os músculos ERCC e ERLC seguem sob o retináculo dos 

músculos extensores juntos, os dois músculos atuam juntos em vários graus, em geral 

sinergicamente com outros músculos. Quando os dois músculos atuam sozinhos, abduzem e 

estendem a mão (MOORE, 2014). 
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O músculo extensor dos dedos, o principal extensor dos quatro dedos mediais, ocupa 

grande parte da face posterior do antebraço (Figura 3). No dorso da mão, os tendões abrem-se 

em leque seguindo em direção aos dedos. Os tendões adjacentes são unidos na região proximal 

às articulações metacarpofalângicas por três conexões intertendíneas que restringem a extensão 

independente dos quatro dedos mediais (sobretudo do dedo anular). Assim, normalmente 

nenhum desses dedos consegue permanecer em flexão completa enquanto os outros estão em 

extensão completa. Muitas vezes, o quarto tendão funde-se inicialmente ao tendão do dedo 

anular e chega ao dedo mínimo por uma conexão intertendínea (MOORE, 2014). 

 O músculo extensor do dedo mínimo (EDM), uma alça de músculo fusiforme, é uma 

parte parcialmente separada do músculo extensor dos dedos (Figuras 3B). O tendão divide-se 

em duas alças; a lateral une-se ao tendão do músculo extensor dos dedos, e todos os três tendões 

fixam-se à expansão dorsal do dedo mínimo. Depois de exercer sua tração basicamente sobre o 

5o dedo, contribui para a extensão da mão (MOORE, 2014). 

O músculo extensor ulnar do carpo (EUC), fusiforme e longo, situado na margem medial 

do antebraço, tem duas cabeças: uma cabeça umeral do tendão comum dos músculos extensores 

e uma cabeça ulnar. Atuando com os músculos ERLC e ERCC, estende a mão; agindo com o 

FUC, aduz a mão. Como o músculo ERLC, é indispensável para cerrar o punho (MOORE, 

2014). 

O músculo supinador situa-se profundamente na fossa cubital e, em conjunto com o 

músculo braquial, forma seu assoalho (Figuras 3A e C). O músculo supinador é o agonista 

primário para supinação lenta e sem oposição, sobretudo quando o antebraço é estendido. O 

músculo bíceps braquial também faz supinação do antebraço e é o principal agonista durante a 

supinação rápida e forçada contra resistência quando o antebraço é fletido (MOORE, 2014). 

Os músculos extensores profundos do antebraço agem sobre o polegar (abdutor longo 

do polegar, extensor longo do polegar e extensor curto do polegar) e o dedo indicador (extensor 

do indicador) (Figuras 3). Os três músculos que atuam sobre o polegar situam-se profundamente 

aos músculos extensores superficiais e “afloram” (emergem) do sulco na parte lateral do 

antebraço que divide os músculos extensores (MOORE, 2014). 

O músculo abdutor longo do polegar (ALP) tem um ventre longo e fusiforme situado 

imediatamente distal ao músculo supinador e está muito próximo do músculo extensor curto do 

polegar. O músculo ALP atua com o músculo abdutor curto do polegar durante a abdução do 

polegar e com os músculos extensores do polegar durante a extensão desse dedo (MOORE, 

2014). 
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O ventre do músculo extensor curto do polegar (ECP), situa-se distalmente ao músculo 

ALP e é parcialmente coberto por ele. Seu tendão situa-se paralelo e imediatamente medial ao 

tendão do músculo ALP. Em ação contínua após fletir a falange proximal do polegar, ajuda a 

estender o 1º osso metacarpal e a estender e abduzir a mão (MOORE, 2014). 

 O músculo extensor longo do polegar (ELP) é maior e tem o tendão mais longo do que 

o do músculo ECP. O tendão passa sob o retináculo dos músculos extensores em seu próprio 

túnel (Figura 4). O músculo ELP também faz a adução do polegar estendido e a rotação lateral 

(MOORE, 2014). 

O músculo extensor do indicador tem um ventre estreito e alongado situado 

medialmente e ao longo do ventre do músculo ELP. Esse músculo confere independência ao 

dedo indicador porque o músculo extensor do indicador pode agir sozinho ou junto com o 

músculo extensor dos dedos para estender o dedo indicador na articulação interfalângica 

proximal, como ao apontar. Também ajuda a estender a mão (MOORE, 2014). 

Os nervos do antebraço são o mediano, ulnar e radial. O nervo mediano é o principal 

nervo do compartimento anterior (flexor–pronador) do antebraço (Figura 4A). Embora o nervo 

radial apareça na região cubital, logo entra no compartimento posterior (extensor–supinador) 

do antebraço. Além dos ramos cutâneos, existem apenas dois nervos na face anterior do 

antebraço: os nervos medianos e ulnar. A Figura 4 ilustra os nervos nomeados do antebraço 

(MOORE, 2014). 

 

Figura 4 - Nervos do antebraço. 

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 
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3.2 - ANATOMIA E MORFOLOGIA DA MÃO 

 

 

A mão é a parte final de cada extremidade superior (ou braço), é capacitada para realizar 

uma ampla variedade de movimentos, através de um conjunto complexo de ferramentas e 

implementos. É a articulação mais sofisticada e completa, se comparando a mão de outros 

animais ou patas. É constituída por um complexo conjunto de ossos, e por isso é considerada 

depois do cérebro, o órgão que realiza as tarefas mais elaboradas no corpo humano. Os dedos 

compridos e o polegar oposto aos outros dedos é o que tornam as mãos uma parte única do nosso 

corpo, permitindo-nos, por meio do tato, manusear objetos, determinar temperaturas, texturas e 

até o nível de rigidez daquilo que tocamos. Capaz de coordenar vários movimentos ao mesmo 

tempo, ótima precisão, a mão humana, é rica no poder de executar movimentos desde os mais 

delicados, aqueles que exigem força e preensão. Os músculos e tendões da mão são organizados 

em cinco compartimentos fasciais: dois compartimentos radiais (tenar e adutor) que servem o 

polegar; um compartimento ulnar (hipotenar) que serve o dedo mínimo; e dois compartimentos 

mais centrais que suprem os quatro dedos mediais (um palmar para os tendões dos músculos 

flexores longos e lumbricais, outro profundo entre os ossos metacarpais para os músculos 

interósseos) (MOORE, 2014). 

O esqueleto da mão constitui-se de ossos curtos articulados entre si chamados carpais, 

por ossos longos que são os metacarpais e falanges, também classificadas como ossos longos, 

apesar de seu tamanho reduzido. Os dedos são numerados de um a cinco, começando pelo 

polegar: o I dedo é o polegar; o II, o indicador; o III, o dedo médio; o IV, o anular; e o V, o 

dedo mínimo, (Figura 5). 

Ossos Carpais: formado por oito ossos curtos, encontramos dispostos em duas fileiras 

em cada mão. Na fileira proximal (de lateral para medial) temos o escafoide, o semilunar, o 

piramidal e o pisiforme, já na fileira distal (de lateral para medial) fazem parte o trapézio, o 

trapezoide, o capitato e o hamato.  

Ossos Metacarpais: classificados como ossos longos e convencionalmente numerados 

de I, II, III, IV e V de lateral para medial, articulam-se proximamente com os ossos carpais e 

distalmente com as falanges. Observamos ainda que os quatro metacarpais se articulam 

proximamente entre si por meio de suas bases.  

Falanges: também classificadas como ossos longos, cada dedo é composto por três 

falanges. Estão divididas em falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Existe uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Extremidade_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bra%C3%A7o
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particularidade entre as falanges, o primeiro dedo (polegar) da mão não possui falange média, 

possui somente a proximal e a distal e o quinto dedo é denominado dedo mínimo. 

 

Figura 5 - Esqueleto da mão 

.  

Fonte : Gray´s Anatomia clínica para estudantes /Richard L. Drake, Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell; 

ilustrações Richard Tibbitts e Paul Richardson. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

3.2.1 - POSIÇÕES DA MÃO 

 

 

• Preensão Palmar: refere-se aos movimentos forçados dos dedos contra a palma; os dedos 

passam ao redor de um objeto com contrapressão do polegar (Figura 6A). A preensão 

de força emprega os músculos flexores longos dos dedos (ação nas articulações 

interfalângicas), os músculos intrínsecos na palma (ação nas articulações 

metacarpofalângicas) e os extensores do punho (ação nas articulações radiocarpal e 

mediocarpal). A “elevação” do punho pelos músculos extensores aumenta a distância 

de ação dos músculos flexores dos dedos, produzindo o mesmo resultado que uma 

contração muscular mais completa. Por outro lado, à medida que aumenta a flexão no 

punho, a preensão torna-se mais fraca e mais insegura (MOORE, 2014). 
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• Preensão em gancho: é a postura da mão usada ao carregar uma mala (Figura 6B). O 

gancho consome menos energia e há participação principalmente dos músculos flexores 

longos dos dedos, que são fletidos em grau variável, dependendo do tamanho do objeto 

apreendido (MOORE, 2014). 

• Preensão com manuseio de precisão: consiste na mudança de posição de um objeto 

manuseado, o que requer controle fino dos movimentos dos dedos — por exemplo, 

segurar um lápis, manipular uma moeda, colocar linha em uma agulha ou abotoar uma 

camisa (Figura 6C e D). Na preensão de precisão, o punho e os dedos são mantidos 

firmes pelos músculos flexor e extensor longos dos dedos, e os músculos intrínsecos da 

mão executam os movimentos finos dos dedos (MOORE, 2014). 

• Pinçamento é a compressão de um objeto entre o polegar e o dedo indicador — por 

exemplo, ao manusear uma xícara de chá ou segurar uma moeda pela bord (6E) — ou 

entre o polegar e os dois dedos adjacentes — por exemplo, ao estalar os dedos (MOORE, 

2014). 

• Posição de repouso é assumida quando a mão está inativa — por exemplo, quando o 

antebraço e a mão são apoiados sobre uma mesa (Figura 6F). Essa posição é usada com 

frequência quando é necessário imobilizar o punho e a mão para estabilizar uma fratura 

(MOORE, 2014). 

• Prenssão frouxa (Figura 6G) ou Prenssão firme (Figura 6H), a 2a e a 3a articulações 

carpometacarpais apresentam-se rígidas e estáveis, mas a 4a e a 5a são articulações 

selares que permitem flexão e extensão. O aumento da flexão modifica o ângulo do 

bastão durante a preensão firme (MOORE, 2014). 
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Figura 6 - Posições funcionais da mão. 

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 
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3.2.2 - MÚSCULOS DA MÃO 

 

 

Os movimentos maiores (de maior amplitude) e mais fortes da mão e dos dedos 

(preensão, pinçamento, apontar etc.) são produzidos por músculos extrínsecos com ventres 

carnosos situados distantes da mão (perto do cotovelo) e tendões longos que entram na mão e 

nos dedos. Os movimentos mais curtos, delicados e fracos (digitar, tocar instrumentos musicais 

e escrever) e o posicionamento dos dedos para os movimentos mais fortes são realizados 

principalmente pelos músculos (MOORE, 2014). 

A maior massa de músculos intrínsecos é dedicada ao polegar, que é muito móvel. Na 

verdade, quando também são considerados os músculos extrínsecos, o polegar tem oito 

músculos que produzem e controlam a grande variedade de movimentos que distinguem a mão 

humana. Os músculos interósseos produzem muitos movimentos: os interósseos dorsais (e 

abdutores do polegar e dedo mínimo) abduzem os dedos, enquanto os interósseos palmares (e 

adutor do polegar) os aduzem. Os dois movimentos ocorrem nas articulações 

metacarpofalângicas. Agindo em conjunto com os músculos lumbricais, os interósseos fletem 

as articulações metacarpofalângicas e estendem as articulações interfalângicas dos quatro dedos 

mediais, o movimento em Z (MOORE, 2014). 

Os músculos intrínsecos da mão estão localizados em cinco compartimentos (Figura 7A): 

 

•  Músculos tenares no compartimento tenar: abdutor curto do polegar, flexor curto do 

polegar e oponente do polegar. 

•  Músculo adutor do polegar no compartimento adutor. 

• Músculos hipotenares no compartimento hipotenar: abdutor do dedo mínimo, flexor 

curto do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo. 

• Músculos curtos da mão, os lumbricais, estão no compartimento central com os tendões 

dos músculos flexores longos. 

• Os músculos interósseos situam-se em compartimentos interósseos separados entre os 

metacarpais. 

 

De acordo com Moore (2014), os músculos tenares formam a eminência tenar na face 

lateral da palma e sua principal ação é a oposição do polegar. O movimento (Figura 6A) do 

polegar é importante para as atividades precisas da mão. O alto grau de liberdade dos 
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movimentos resulta da independência do osso metacarpal I, com articulações móveis nas duas 

extremidades. São necessários vários músculos para controlar a liberdade dos movimentos do 

polegar. Os quatro primeiros movimentos do polegar ocorrem nas articulações 

carpometacarpais e metacarpofalângicas. A oposição, um movimento complexo, começa com 

o polegar na posição estendida e se inicia com a abdução e a rotação medial do osso metacarpal 

I (palma em forma de cálice), produzidas pela ação do músculo oponente do polegar na 

articulação carpometacarpal, e depois flexão na articulação metacarpofalângica. A ação de 

reforço do músculo adutor do polegar e do músculo FLP aumenta a pressão que o polegar 

oposto exerce sobre as pontas dos dedos. Na oposição polpa a polpa, também há movimentos 

do dedo que se opõe ao polegar. 

 

Figura 7 - Movimentos do Polegar. 

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 

 

Abdução: Mm. abdutor longo do polegar e abdutor curto do polegar. 

Adução: Mm. adutor do polegar e 1o interósseo dorsal. 

Extensão: Mm. extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e abdutor longo do 

polegar. 

Flexão: Mm. flexor longo do polegar e flexor curto do polegar. 

Oposição: M. oponente do polegar. Esse movimento ocorre na articulação carpometacarpal e 

posisicona a palma na formade um “cálice”. A união da ponta do polegar com o 5º dedo ou 

qualquer um dos outros dedos requer movimento bem maior do que o produzido apenas pelo 

oponente do polegar. 

O músculo adutor do polegar está situado no compartimento adutor da mão, o músculo, 

em forma de leque, tem duas cabeças de origem, separadas pela artéria radial quando entra na 

palma para formar o arco palmar profundo. Em geral, seu tendão contém um osso sesamoide. 



29 

 

O músculo adutor do polegar aduz e move opolegar em direção à palma da mão, assim dando 

força à preensão (Figura 6G e H). 

Os músculos hipotenares abdutor do dedo mínimo, flexor curto do dedo mínimo e 

oponente do dedo mínimo. Esses músculos estão no compartimento hipotenar com o osso 

metacarpal V  

O músculo abdutor do dedo mínimo é o mais superficial dos três músculos que formam 

a eminência hipotenar. O músculo abdutor do dedo mínimo abduz o 5o dedo e ajuda a fletir sua 

falange proximal. 

 

Figura 8 - Compartimentos, espaços e fáscia da palma. 

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 

 

O músculo flexor curto do dedo mínimo tem tamanho variável; situa-se lateralmente 

ao músculo abdutor do dedo mínimo. O músculo flexor curto do dedo mínimo flete a falange 

proximal do 5º dedo na articulação metacarpofalângica. 

O músculo oponente do dedo mínimo é quadrangular e está situado profundamente aos 

músculos abdutor e flexor do 5o dedo. O músculo oponente do dedo mínimo efetua o 

deslocamento anterior e a rotação lateral do osso metacarpal V. 

O músculo palmar curto é fino e pequeno e está situado na tela ubcutânea da eminência 

hipotenar (Figura 17A), não está no compartimento hipotenar. Assim auxiliando a preensão 

palmar. O músculo palmar curto cobre e protege o nervo e a artéria ulnares. A margem medial 

da aponeurose palmar e a pele na margem medial da mão são os locais de sua fixação proximal. 
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Figura 9 - Dissecação superficial da palma direita. 

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 

 

Conforme Moore (2014), os músculos curtos da mão são denominados como lumbricais 

e interósseos. 

Os Músculos lumbricais, fletem os dedos nas articulações metacarpofalângicas e 

estendem as articulações interfalângicas.  

Os Músculos interósseos, estão localizados entre os ossos metacarpais; os três músculos 

interósseos palmares estão nas faces palmares dos ossos metacarpais, no compartimento 

interósseo da mão. 
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Figura 10 - Fixações dos músculos intrínsecos da mão e ações dos músculos interósseos.

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014.  

 

A mão supre dos nervos mediano, ulnar e radial, como mostra na Figura 11. 

O Nervo Mediano entra na mão através do túnel do carpo, profundamente ao retináculo 

dos músculos flexores. O túnel do carpo é a passagem profunda ao retináculo dos músculos 

flexores entre os tubérculos dos ossos escafoide e trapezoide na região lateral e o osso pisiforme 

e o hâmulo do osso hamato na região medial. Distalmente ao túnel do carpo, o nervo mediano 

supre dois músculos tenares e a metade de outro, além do 1o e 2o músculos lumbricais .Também 

envia fibras sensitivas para a pele de toda a face palmar, as laterais dos três primeiros dedos, a 

metade lateral do 4o dedo e o dorso das metades distais desses dedos (MOORE, 2014). 
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Figura 11 - Ramos dos nervos para a mão. 

 

Fonte: MOORE 7ºed, 2014. 

 

O Nervo Ulnar deixa o antebraço, emergindo da região profunda ao tendão do músculo 

FUC. Prossegue distalmente ao punho através do túnel ulnar. Proximo ao punho, o nervo ulnar 

emite um ramo cutâneo palmar, que segue superficialmente ao retináculo dos músculos flexores 

e à aponeurose palmar e inerva a pele na face medial da palma da mão. O nervo ulnar termina 

na margem distal do retináculo dos músculos flexores dividindo-se em ramos superficial e 

profundo. O ramo superficial do nervo ulnar envia ramos cutâneos para as faces anteriores do 

dedo mínimo e da metade medial do dedo anular. O ramo profundo do nervo ulnar supre os 

músculos hipotenares, os dois músculos lumbricais mediais, o músculo adutor do polegar, a 

cabeça profunda do músculo FCP e todos os músculos interósseos. Muitas vezes o nervo ulnar 

é denominado nervo dos movimentos finos porque inerva a maioria dos músculos intrínsecos 

relacionados aos movimentos complexos da mão (MOORE, 2014). 

O Nervo Radial não supre músculos da mão. O ramo superficial do nervo radial é 

apenas sensitivo. Perfura a fáscia muscular perto do dorso do punho para suprir a pele e a fáscia 

nos dois terços laterais do dorso da mão, o dorso do polegar e as partes proximais do polegar e 

da metade medial do dedo indicador (MOORE, 2014). 
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3.3 - AMPUTAÇÃO 

 

 

A palavra amputação tem origem do latim (ambi= ao redor de/ em volta de putatio = 

podar/retirar) e é considerada a retirada, cirúrgica ou traumática, de um membro do corpo. 

Considerada um dos procedimentos mais antigos, por muito tempo, foi à única alternativa 

cirúrgica existente, causadora de medo e sinônimo de mutilação. Deste modo, amputação 

passou a ser definida como uma cirurgia de reconstrução (BOCCOLINI, 2000, CARVALHO, 

2003). 

Trata-se da retirada de uma parte do corpo, as causas mais comuns de amputação dos 

membros inferiores e superiores são de ordem vascular, por tumores e traumas decorrentes de 

acidentes em diversas situações. As amputações se desenvolveram há muito tempo, sendo que 

os primeiros relatos do procedimento datam de 45 mil anos atrás. Desde então a prática evoluiu, 

e com ela surgiram novos métodos e formas de reabilitação física e mental.  

Segundo Agree (1999) a deficiência, gerada por uma amputação ou outras causas, pode 

ser socialmente definida, sendo o produto do descompasso entre a limitação funcional que o 

indivíduo experimenta, as demandas ambientais e suas expectativas em relação ao desempenho 

das atividades de vida diária. 

 A amputação de um membro coloca o indivíduo frente a uma multiplicidade de desafios 

físicos e psicossociais, podendo trazer prejuízos no funcionamento físico, uso de prótese, dor, 

mudança de emprego ou na ocupação, bem como alterações na imagem corporal e no 

autoconceito. Este fato desafia o indivíduo a manter o bem-estar emocional e pode gerar reações 

inadequadas que podem conduzir ao desajuste psicossocial. Porém, é preciso considerar que há 

variação considerável no funcionamento psicossocial de indivíduos com amputação de 

membros. Muitos indivíduos funcionam bem, principalmente quando se sentem amparados por 

uma rede de relações suportiva (DESMOND e MACLACHLAN, 2005). 

Os níveis de amputação de MMSS estão divididos da seguinte forma: Parcial de mão: 

amputação dos dedos, amputação transmetacarpica; Desarticulação de punho: Nesse nível de 

amputação preservam-se os ossos do rádio e ulna por completo; Desarticulação do cotovelo: é 

uma amputação onde se retira toda a parte da articulação do cotovelo para baixo preservando o 

úmero por completo; Desarticulação do ombro: é uma amputação onde se retira todo o braço 

desde o úmero, rádio, ulna e os ossos da mão; Desarticulação da escapulaumeral: é uma 

amputação onde se retira todo o braço inclusive os ossos da escapula e clavícula; Transradial: 
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é uma amputação abaixo do cotovelo, entre a articulação do punho e a articulação do cotovelo; 

este nível pode ser classificado de três maneiras diferentes com relação aos tamanhos: 

transradial proximal; medial ou distal. transumeral: é uma amputação acima do cotovelo, entre 

a articulação do cotovelo e a articulação do ombro; este nível pode ser classificado de três 

maneiras diferentes com relação aos tamanhos: transumeral proximal; medial ou distal. 

Os procedimentos para amputação de membros inferiores ou superiores é um ato de 

restauração de um órgão enfermo, e não uma mutilação. Nessa conjuntura, é fundamental um 

trabalho integrado dos diversos tipos de profissionais envolvidos na reabilitação do paciente 

para estimular e valorizar a capacidade residual da pessoa atingida e assim buscar uma 

recuperação total. 

As amputações devem ser diferenciadas de desarticulações, pois a amputação consiste 

na remoção da parte de um ou mais ossos, diferente de desarticulação que remove uma parte 

por meio de uma articulação. Os objetivos imediatos da amputação são: alívio da dor, remoção 

do tecido morto ou doente, execução de uma cirurgia que permita a cicatrização de ferida e a 

preparação de um coto provisório para colocar uma prótese que irá permitir a realização do uso 

funcional do membro amputado (CRENSHAW, 1996). 

Entre as causas mais comuns de amputação de órgãos inferiores e superiores 

encontramos: vasculopatias periféricas, traumáticas, tumorais, infecciosas, congênitas e 

iatrogênicas. A causa mais comum nas amputações provocadas por eventos vasculares é a 

diabetes e o tabagismo. Já as causas traumáticas atingem também um número expressivo da 

população por acidentes de trânsito, de trabalho ou, em número menor, em razão de outra 

etiologia. Dentre os citados, os acidentes de trabalho tendem a culminar em amputações dos 

membros superiores (dedos, mão e braço). 

Quando um membro é amputado parcialmente, podem ainda existir partes 

de tecido mole para uma eventual reparação. Com o avanço da medicina, os amputados podem, 

a longo prazo, recuperar-se significativamente, mediante novos modelos de próteses, técnicas 

reparadoras e avanços nos cuidados emergenciais. O primeiro passo é ligar 

as artérias e veias para prevenir a hemorragia. Os músculos são retirados e finalmente o osso é 

serrado. A pele e os músculos da região amputada são então rearranjados, ocasionalmente com 

a inserção de elementos que facilitam a colocação de uma prótese.  

A avaliação fisiátrica compreende a reabilitação e a protetização. Sendo a reabilitação 

um procedimento terapêutico global que transcende os aspectos físicos, enquanto a protetização 

é a utilização de recursos técnicos especiais que visam a substituição parcial de um membro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tese
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tese
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Portanto, a reabilitação pode ser considerada mais completa se for seguida da colocação de uma 

prótese. 

Sobre as principais causas de complicações no coto estão deiscência de suturas, edemas, 

dor fantasma, ulceração do coto, inflamações, infecções, retração da cicatriz, neuromas e 

espículas ósseas. Esses tipos de problemas costumam afetar o coto da segunda a terceira semana 

após o ato cirúrgico. Os problemas decorrentes de causas como neuromas, contraturas 

musculares e hipotrofias, entre outras, acontecem mais tardiamente; muito embora a dor possa 

aparecer em qualquer época, apresentando características das mais diversas. 

Um aspecto comum nos portadores de amputação é o chamado fenômeno "fantásmico", 

doloroso ou não, normal e ou deformado. Aproximadamente até a terceira semana após a 

cirurgia a maioria manifesta a percepção fantásmica de um membro normal e indolor. No 

entanto, alguns já se referem ao membro como deformado a partir da primeira semana. Para 

aqueles pacientes do primeiro grupo citado, passada as duas ou três semanas da cirurgia, o 

membro amputado dá a impressão de estar contorcido e desproporcional e não deveria 

apresentar dor. A percepção, por parte do paciente, de um membro fantasma doloroso pode 

manifestar-se em membro fantasma normal ou deformado. Essa dor pode ser de leve a 

moderada, tolerável, respondendo de forma satisfatória à terapêutica física ou medicamentosa. 

Sua duração pode ocorrer durante semanas ou anos. 

O tratamento global e integrado do paciente determinará o êxito de todo o trabalho 

reabilitacion 

al programado. O objetivo final é capacitar o paciente ao maior aproveitamento de suas 

potencialidades de forma que ele possa ser independente nas atividades diárias da vida. Para 

isso, inclui-se o tratamento do coto (sem dor), com boa força muscular, sem edema e, portanto, 

apto para receber o soquete protético. 

 

 

3.4 - TECNOLOGIA ASSISTIVA 

 

 

Os estudos e análises referentes aos processos de pesquisa e desenvolvimento na área 

da Tecnologia Assistiva no Brasil ainda são bastante escassos. A escassez desses estudos 

acarreta, como uma de suas consequências mais importantes, grandes dificuldades para a 
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definição e formatação de políticas públicas nessa área e para a configuração adequada de 

iniciativas de apoio e fomento a projetos com esse foco. 

Tecnologia Assistiva é uma expressão nova, que se refere a um conceito ainda em pleno 

processo de construção e sistematização. A utilização de recursos de Tecnologia Assistiva, 

entretanto, remonta aos primórdios da história da humanidade ou até mesmo da pré-história. 

Qualquer pedaço de pau utilizado como uma bengala improvisada, por exemplo, caracteriza o 

uso de um recurso de Tecnologia Assistiva. Como faz notar Manzini:  

 

Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia-a-dia. Ora eles 

nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora passam quase 

despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de tecnologia assistiva uma 

bengala, utilizada por nossos avós para proporcionar conforto e segurança no 

momento de caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma 

pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa com 

deficiência. (MANZINI, 2005, p. 82). 

 

A expressão Tecnologia Assistiva, porém, surge pela primeira vez em 1988:  

O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como Tecnologia Assistiva, foi criado 

oficialmente em 1988 como importante elemento jurídico dentro da legislação norteamericana, 

conhecida como Public Law 100-407, que compõe, com outras leis, o ADA - American with 

Disabilities Act. Este conjunto de leis regula os direitos dos cidadãos com deficiência nos EUA, 

além de prover a base legal dos fundos públicos para compra dos recursos que estes necessitam. 

Houve a necessidade de regulamentação legal deste tipo de tecnologia, a TA, e, a partir desta 

definição e do suporte legal, a população norte-americana, de pessoas com deficiência, passa a 

ter garantido pelo seu governo o benefício de serviços especializados e o acesso a todo o arsenal 

de recursos que necessitam e que venham favorecer uma vida mais independente, produtiva e 

incluída no contexto social geral (BERSCH, 2005). 

Essa legislação norte-americana que estabelece os critérios e bases legais que 

regulamentam a concessão de verbas públicas e subsídios para a aquisição desse material, 

entende Assistive Technology como Recursos e Serviços. Recursos, no texto da ADA - 

American With desabilities Act, é “todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto 

ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as 

capacidades funcionais das pessoas com deficiência”. Serviços são “aqueles que auxiliam 



37 

 

diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima 

definidos” (BERSCH, 2005). 

É importante ter, à partida, uma noção clara do termo Tecnologias de Apoio (TA), visto 

tratar-se de uma expressão chave predominante nas presentes Linhas de Orientação. Em 

primeiro lugar, o termo tecnologia não indica apenas objetos físicos, como dispositivos ou 

equipamentos, mas antes se refere mais genericamente a produtos, contextos organizacionais 

ou “modos de agir” que encerram uma série de princípios e componentes técnicos. Uma 

“tecnologia de acesso a transportes públicos”, por exemplo, não consiste apenas numa frota de 

veículos acessíveis (ex.: autocarros com plataforma elevatória), mas engloba toda a organização 

dos transportes, incluindo controle de tráfego, implantação das paragens, informações e 

procedimentos de emissão/validação de bilhetes, serviço de clientes, formação do pessoal etc. 

Sem uma organização deste tipo, o simples veículo não ofereceria qualquer “transporte 

público”. Em segundo lugar, o termo de apoio é aplicado a uma tecnologia, quando a mesma é 

utilizada para compensar uma limitação funcional, facilitar um modo de vida independente e 

ajudar os idosos e pessoas com deficiência a concretizarem todas as suas potencialidades  

(EUSTAT, 1999). 

Com base nos critérios do ADA, Cook e Hussey definem Tecnologia Assistiva (TA) 

como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e 

aplicadas para minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiência” 

(COOK e HUSSEY, 1995). 

A Tecnologia Assistiva deve ser compreendida como um recurso que amplia a 

independência, contribui com a participação e pode diminuir os custos dos serviços de saúde e 

favorecer o apoio à pessoa com deficiência. Dentre os recursos de TA, as próteses são 

dispositivos de grande importância na reabilitação de pessoas com deficiência. 

 

 

3.5 - PROTESE 

 

 

A palavra Prótese (do grego antigo prósthesis, "adição, aplicação, acessório") é o 

componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos 

sequelados por amputações, traumas ou deficiências físicas de nascença. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amputa%C3%A7%C3%A3o
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Há muitos anos a humanidade constatou a necessidade do desenvolvimento de membros 

artificiais, com o intuito de substituir membros ausentes ou oriundos de má formação congênita. 

Os primeiros registros são datados aproximadamente 500 a.C. em que esculturas e desenhos 

registram pessoas utilizando pilões de madeira como forma de apoio em substituição a membros 

inferiores, mas o marco inicial dos esforços voltados a construção de próteses foi no século XV 

e XVI. Dentre os que se destacam, estão Leonardo da Vinci e Ambroise Paré, que elaboraram 

próteses bastante funcionais, baseado nas tecnologias disponíveis na época (BOCCOLINI, 

2000).  

Figura 12 - Prótese de mão planejada por Ambroise Paré. 

 

Fonte: BOCCOLINI (2000). 

O objetivo da protetização é propiciar o máximo de independência funcional do 

paciente, podendo também melhorar autoimagem e integração social. O tipo de prótese depende 

das condições físicas do paciente, como as condições do coto e controle motor da musculatura 

remanescente, até as condições econômicas, cognitivas e objetivos funcionais. 

 A mais antiga prótese encontrada até hoje é um dedo de madeira do Novo Egípcio Era 

do Reino (por volta de 1000 aC). Próteses também foram usadas nos antigos Grécia e no 

Império Romano. Na Idade Média, os cavaleiros usavam próteses para segurar seus escudos. 

Os cavaleiros mais ricos usavam próteses mais avançadas, como o braço mecânico de Götz von 

Berlichingen, nascido no Sacro Império Romano – hoje Alemanha. Conhecido também por mão 

de ferro, perdeu a sua mão direita em 1504 numa batalha, perdeu a mão direita devido a uma 

bala de canhão no cerco de Landshuf (Figura 13). 

A mão foi toda feita em ferro, a mão é oca, dotado de um polegar móvel e dedos 

emparelhados. Mecanismo de catraca interna e liberação através de botão externo. Acionada 

por um sistema de capturas e molas, e poderia conter diferentes objetos, como uma espada ou 

uma pena caneta. 
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Figura 13 - Mão protética utilizada na Idade Média. 

 

Fonte: myArmoury.com 

 

A construção de uma prótese de membro superior depende do nível de amputação do 

membro. A prótese de membro superior pode ser classificada de acordo com critérios de 

atividade, princípios de construção de energia, nível da amputação. Do ponto de vista teórico, 

as próteses de membro superior podem ser classificadas em passivas e ativas. 

 As próteses passivas são dispositivos estáticos que não possuem articulações ou 

mecanismos, e desse modo, não realizam movimentos. Pode-se dividir esse grupo em duas 

categorias: próteses estéticas e passivas para trabalho. As próteses estéticas, são dispositivos 

que imitam com grande eficiência o aspecto estético da mão humana, entretanto não possuem 

o funcionalismo inerente à mesma. O objetivo de tais próteses é de restabelecer o aspecto 

externo do corpo do paciente. Já as próteses passivas para trabalhos, apesar de serem 

dispositivos estáticos, são de grande funcionalidade, pois geralmente possuem uma ferramenta 

na extremidade mais distal, por exemplo, um gancho ou martelo. Servindo para auxiliar o 

paciente a executar seu trabalho (BOCCOLINI, 2000). 

 

Figura 14 - Prótese Passiva 

 

Fonte: http://www.ethnos.com.br 
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As próteses ativas, ao contrário das passivas, são caracterizadas pela mobilidade e 

movimento de suas partes, podendo ser controladas de alguma forma pelo paciente. As próteses 

ativas são divididas da seguinte forma: ativa por força externa, força própria, ou a união dessas 

duas formas, que são as chamadas próteses híbridas. As próteses acionadas por força própria 

do paciente, conhecidas também como próteses ativas por tração, têm os movimentos das juntas 

efetuados por intermédio de cabos ou tirantes. As próteses ativas acionadas por forças externas 

podem ser subdivididas em pneumáticas e elétricas.  

Próteses pneumáticas são acionadas por meio de um reservatório de gás comprimido ou 

CO2, geralmente localizado na região das axilas e que aciona atuadores pneumáticos fazendo 

o dispositivo executar determinado movimento. O controle deste tipo de prótese é feito por 

meio de válvulas comandadas por contração muscular do coto. Os principais motivos de 

rejeição deste dispositivo são: alto ruído de funcionamento, peso elevado, pouca autonomia e 

ausência de controle de força. 

 

Figura 15 - Prótese Ativa Elétrica Bebionic. 

 

Fonte: http://bebionic.com 

 

Próteses elétricas para geração dos movimentos, existe uma divisão com relação à forma 

de comandá-las. Os comandos representam a vontade do usuário no desempenho de 

determinada ação da prótese como órgão artificial. Pode-se ter o comando por meio de chaves 

para ligar e desligar o atuador da prótese e a outra forma é por meio dos sinais mioelétricos. A 

Figura 5 apresenta um modelo desta prótese acionada por comandos mioelétricos.  
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3.6 - SINAIS MIOELÉTRICOS 

 

 

Os sinais mioelétricos que são os sinais elétricos advindos da ativação da estrutura 

neuromuscular associada a contração de um músculo (DE LUCA, 1979). O uso de sinais 

mioelétricos vem sendo bastante difundido com a evolução da eletrônica. No passado, sua 

coleta e utilização eram dificultados pela baixa amplitude do sinal como podemos ver na tabela 

anterior. 

O registro do sinal eletromiográfico necessita de um sistema que compreende os 

eletrodos de captação, um amplificador que processa o pequeno sinal elétrico e um 

decodificador que permitirá a análise dos dados (PERNAMBUCO, 2010). 

O sinal mioelétrico também é conhecido como EMG (do inglês Electromyography), que 

consiste em um potencial elétrico gerado de acordo com a contração do músculo, o qual pode 

ser capturado através de um sensor na superfície da pele (EMG de superfície) ou implantado 

diretamente no músculo, o que é chamado de sensor invasivo (MATTIOLI et al., 2010). Apesar 

de sensores invasivos possuírem um sinal mais forte e imensamente menos afetado por ruídos, 

sensores não invasivos são amplamente utilizados, uma vez que não há necessidade da 

preocupação em perfurar a musculatura e um cuidado extremamente maior com esterilização, 

tendo sensores os mais simples utilização e até mesmo descartáveis, como os de 

eletrocardiograma (POLIS et al., 2009). 

Este potencial elétrico gerado pelo músculo é proporcional a intensidade da contração 

do mesmo, deste modo a ativação do atuador da prótese, por exemplo o fechar ou abri da mão, 

e proporcional a uma contração do músculo, operando um movimento mais suave ou brusco, 

respectivamente, a uma contração mais leve ou forte (BARROS, 2005). 

O sinal mioelétrico não é capturado de forma trivial, pois possui um nível de tensão 

muito baixo e ainda conta com inúmeros tipos de ruídos em sua captura, que podem ocasionar 

a sua perda. Para que seja possível o controle de forma eficiente, é necessário reconhecer esse 

sinal mesmo que ele possua uma forma incerta, que não seja exatamente igual ao padrão. 
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3.7 - IMPRESSORA 3D 

 

 

A Impressão 3D também conhecida como prototipagem rápida, é uma forma de 

tecnologia de fabricação aditiva onde um modelo tridimensional é criado por sucessivas 

camadas de material. São geralmente mais rápidas, mais poderosas e mais fáceis de se usar do 

que outras tecnologias de fabricação aditiva. Fabricação aditiva é o processo de criar objetos a 

partir de modelos digitais criados em três dimensões. As tecnologias de fabricação aditiva 

compreendem a fusão a laser, fundição a vácuo e moldagem por injeção.  

A tecnologia não é exatamente uma novidade e foi desenvolvida na década de 80 para 

atender a demanda de prototipagem rápida. Chuck Hull, um engenheiro da Califórnia, é 

apontado como o pai da impressão 3D. Em 1984, utilizando a estereolitografia, criou o que viria 

a ser a sua primeira versão. Basicamente, trata-se de uma impressora a laser de alta precisão 

para endurecer resinas sensíveis a luz. Técnicas usadas na indústria, longe do usuário 

doméstico. Depois de patentear a invenção em 1986, Hull montou a fabricante de 

impressoras 3D Systems, ainda hoje referência no setor. Seu primeiro produto comercial foi 

lançado em 1988 e tornou-se um sucesso entre os fabricantes de automóveis, do setor 

aeroespacial e também entre as empresas que projetam equipamentos médicos (COSSETTI, 

2018). 

A impressão 3D também tem sido amplamente utilizada na Tecnologia Assistiva (TA). 

A alta complexidade individual anatômica, cinesiológica e biomecânica deve ser considerada 

ao se pensar em um recurso de Tecnologia Assistiva, além das peculiaridades de cada caso. A 

impressora 3D é uma alternativa que torna possível confeccionar as adaptações personalizadas 

com medidas exatas. O uso da impressora 3D para a confecção de pacientes com disfunções 

físicas é algo transformador. As possibilidades trazidas através deste recurso vão desde o 

refinamento das adaptações de forma individual, uma vez que podem permitir um ajuste 

perfeito, sem sobreposições ou costuras (bastante comuns em adaptações de termoplásticos), 

além da melhora da estética do produto e do menor custo em relação as adaptações já existentes 

no mercado (AMARAL, 2017). 

Outro propósito nobre oferecido pelas impressoras são próteses e exoesqueletos para 

pessoas com deficiência motora. Uma das maiores vantagens, nesse caso, é a rápida substituição 

das partes caso alguma delas venha a se quebrar; algo que é comum acontecer principalmente 

com crianças. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrica%C3%A7%C3%A3o_aditiva&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
https://www.theguardian.com/business/2014/jun/22/chuck-hull-father-3d-printing-shaped-technology
https://tecnoblog.net/145626/motorola-contrata-3d-systems-impressao-3d-project-ara/


43 

 

Uma variedade de materiais que podem ser utilizados nas impressões 3D variam de 

polímeros de plástico, como o PLA fácil de imprimir e muito popular com muitas variações de 

cores, PETG resistente para peças mecânicas, ABS forte e versátil com grande resistência 

térmica, materiais compostos semelhantes a madeira , bronze ou cobre, materiais que brilham 

no escuro e muitos mais.  A mescla de materiais é bastante utilizada na área da saúde, onde há 

a mistura dos polímeros e os biomateriais com o intuito de desenvolver um material compatível 

com o corpo humano. Dentre os materiais usados na área da saúde para a impressão 3D, estão 

a Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS), que é uma resina sintética feita a partir do petróleo, 

e o Ácido Polilátilo, que é um biopolímero de estrutura molecular semelhante ao ABS10. A 

evolução das impressoras 3D já alcançou níveis elevadíssimos, tornando possível até mesmo 

a impressão de alimentos e, até mesmo, imprimir tatuagens na pele. 

A impressão 3D começa com a criação de um "design 3D". Mais comumente conhecida 

como modelo 3D, este arquivo é a representação digital do objeto que será impresso (programas 

tipo CAD, OPENSCAD e SolidWorks).   

Esse arquivo é geralmente conhecido por arquivo STL (uma abreviação da palavra 

"estereolitografia"). Criado esse modelo tridimensional, é preciso enviá-lo para o  software que 

controla a impressora 3D (conhecido como gerador de código G), para que você possa definir 

as características principais, como as dimensões e a “resolução” da imagem, que é medida pela 

espessura das camadas sobrepostas no momento da impressão. Quanto mais detalhes, melhor 

será a qualidade do objeto, porém maior será o tempo de impressão.  Assim que você termina 

de selecionar as configurações principais, o software de impressão compila todos os dados e 

“fatia” o objeto em centenas de camadas. Depois disso, esses dados são enviados para a 

impressora, que inicia o processo de criação. 

O mecanismo da impressora é relativamente simples, explicando de uma modelo FDM. 

O injetor de material aquece e puxa uma espécie de filamento plástico que fica enrolado em 

uma bobina, como se fosse um rolo de barbante. Conforme o mecanismo derrete o material, ele 

o injeta em uma base, movimentando-se nos eixos X e Y para criar as camadas. Assim que uma 

camada fica pronta, a base fixa no eixo Z, desce alguns milímetros e o mecanismo procede com 

a criação da próxima camada até que o objeto fique pronto. Esse processo pode levar de poucos 

minutos até algumas horas, o que vai determinar esse tempo é a complexidade do modelo 

impresso e, é claro, a qualidade da impressora. 

 

 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/03/conheca-chocabyte-impressora-3d-de-chocolate-compacta-e-baratinha.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/04/impressora-3d-adaptada-se-transforma-em-maquina-de-tatuar.html
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3.7.1 - TIPOS DE MATERIAS PARA IMPRESSORORAS 3D 

 

 

Figura 16 - Tipos de materiais. 

 

Fonte: https://www.prusa3d.com/material-guides/ 

 

• PLA - é o filamento mais comumente usados. É biodegradável, fácil de imprimir e muito 

forte. A escolha perfeita para imprimir objetos de grandes graças à sua baixa expansão térmica 

(pouca ou nenhuma deformação) e à impressão de peças minúsculas devido à sua baixa 

temperatura de fusão. Os materiais de PLA estão disponíveis em uma ampla gama de cores, 

alguns até possuem características especiais, como a capacidade de brilhar no escuro. Tenha 

em mente que certos filamentos de PLA podem exigir um bico diferente. 

• PET / PETG - é um material muito resistente e com boa resistência térmica. É um material 

universal, mas é especialmente adequado para peças mecânicas e uso interno e externo. É quase 

tão fácil de imprimir quanto o PLA, mas pode oferecer muitas propriedades mecânicas que as 

impressões de PLA não conseguem alcançar. O G na sigla PETG significa Glicol, que é 

adicionado durante o processo de fabricação. O glicol modifica as propriedades do PET, de 

modo que é mais fácil de imprimir, menos frágil e mais claro ao imprimir com variantes 

semitransparentes. O PETG tem baixa expansão térmica, por isso, mesmo ao imprimir objetos 

grandes e sem um gabinete, ele raramente levanta da cama e se deforma. Além disso, o PETG 

é dúctil. Tem uma quantidade saudável de flexão que pode impedir que as peças se quebrem 

sob pressão. 

• ABS - é um material muito forte e versátil com grande resistência térmica. É adequado tanto 

para uso interno quanto externo. ABS é um polímero termoplástico, isso significa que, assim 

como o PLA, pode ser derretido e cristalizado várias vezes sem degradar demais. O ABS, no 
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entanto, derrete a uma temperatura mais alta que o PLA. Maior temperatura de fusão dá grande 

resistência térmica ao ABS. Suas impressões não mostram sinais de deformação até 98 ° C. O 

ABS inclui borracha sintética de alta resistência ao desgaste, o que a torna muito resistente e 

resistente a impactos.  

• FLEX - é um material muito forte e flexível. Tem uma resistência à abrasão muito boa, 

permanece flexível em ambientes frios e é resistente a muitos solventes. Ele não diminui muito 

quando está esfriando, então você pode ser bastante preciso com suas medidas e modelos que 

exigem um ajuste perfeito. 

• MATERIAIS COMPÓSITOS - (compostos para preenchimento de madeira, de cobre, 

bronzefilo, brilho no escuro, carbono ou aramida e muitos outros) consistem em uma base 

plástica principal e um segundo material na forma de poeira. Esses materiais tendem a ser muito 

abrasivos (exceto para compostos de madeira), portanto, um bico endurecido é altamente 

recomendado para impressão a longo prazo. Recomenda-se um bocal maior durante a 

impressão com compósitos de madeira (0,5 mm ou mais).  

• HIPS - é um poliestireno de alto impacto e, quanto ao comportamento, é semelhante ao ABS, 

por isso é fácil de imprimir. É um material universal e estável, com excelente resistência ao 

calor, e produz camadas muito suaves. O HIPS também é muito maleável e pode ser dissolvido 

usando limoneno. O HIPS é mais adequado para componentes mecânicos imprimíveis. 

• POLIPROPILENO (PP) - é um material flexível e resistente, adequado para imprimir objetos 

precisos que exigem flexibilidade, firmeza e persistência. 

• NYLON - é um material muito resistente, adequado para peças mecânicas. 

• ASA -  (Acrilonitrilo-estireno-acrílico) é um material com propriedades semelhantes ao 

ABS. Seu principal benefício é um aumento do clima e da resistência aos raios UV. Outra 

vantagem é a estabilidade dimensional global. Para conseguir uma superfície em forma de 

elenco, a suavização da acetona pode ser usada. 
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3.7.2 - TIPOS DE IMPRESSORA 3D 

 

• FDM (Fused Deposition Modeling), Extrusão – É o método mais comum. Funciona a partir de 

um extrusor que libera camadas de um material plástico aquecido/derretido como ABS, PLA e 

PETG. É barata e muito popular. 

 

Figura 17 - Impressora 3D modelo FDM, Prusa MK3 

 

Fonte: https://www.prusa3d.com 

 

Atualmente a marca Prusa desenvolveu um modelo multi-material exclusivo, que permite que 

a impressora 3d imprima com até 5 cores ao mesmo tempo. O número de filamentos 

suportados simultaneamente aumentou para o total de cinco, o que permite aos usuários 

imprimir objetos ainda mais complexos e coloridos. 

 

Figura 18 - Impressora 3D FDM, Prusa MK3 modelo multi-material.

 

Fonte: https://www.prusa3d.com 
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• SLA (Estereolitografia) – Basicamente, é uma impressora a laser de precisão que endurece um 

tipo de resina que é sensível a luz. Geram objetos físicos que precisam de algum acabamento. 

 

Figura 19 - Impressora 3d modelo SLA. 

 

Fonte: https://www.astroscience3d.com 

 

• DLP (de direct light processing), Por Luz “impressão direta por luz” é um tipo de impressora 

similar às estereolitográficas. Usa uma fonte (que não é laser) de luz para enrijecer material. 

 

Figura 20 - Impressora 3d modelo DLP. 

 

Fonte: https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/02/entenda-como-funcionam-os-diferentes-tipos-de-

impressoras-3d.html 
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• Síntese a laser – Essas usam uma cabeça de impressão a laser para enrijecer material de 

impressão em pó, numa câmera vedada (vácuo) com temperatura alta e constante para garantir 

perfeição. 

Figura 21 - Impressora 3d modelo Síntese a Laser. 

 

Fonte: https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/02/entenda-como-funcionam-os-diferentes-tipos-de-

impressoras-3d.html 

 

• SLS (Sintetização Seletiva) – As impressoras do tipo Selective Laser Sintering (SLS) usam 

lasers muito potentes para criar formas em materiais de vidro, cerâmica, nylon e metais com 

alto consumo de energia. 

Figura 22 - Impressora 3d modelo SLS. 

 

Fonte: https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/02/entenda-como-funcionam-os-diferentes-tipos-de-

impressoras-3d.html 
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3.8 - ARDUINO 

 

 

O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores: Massimo Banzi, David 

Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. O objetivo era elaborar um dispositivo 

que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a 

estudantes e projetistas amadores. Além disso, foi adotado o conceito de hardware livre, o que 

significa que qualquer um pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo 

do mesmo hardware básico. Projetada com um microcontrolador Atmel AVR com suporte 

de entrada/saída embutido, uma linguagem de programação padrão,  a qual tem origem 

em Wiring, e é essencialmente C/C++. Sua placa consiste num microcontrolador Atmel AVR 

de 8 bits, com componentes complementares para facilitar a programação e incorporação 

noutros circuitos (MCROBERTS, 2015). 

 

Figura 23 - Tipos de Arduinos. 

 

Fonte: http://www.arduino.cc/en/Main/Products 

 

Um importante aspecto é a maneira padrão como os conectores são expostos, o Arduino 

possui uma quantidade enorme de sensores e componentes que você pode utilizar nos projetos. 

Grande parte do material utilizado está disponível em módulos, que são pequenas placas que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entrada/sa%C3%ADda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wiring
https://pt.wikipedia.org/wiki/C_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit
https://www.filipeflop.com/categoria/sensores/
https://www.filipeflop.com/categoria/modulos/
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contém os sensores e outros componentes auxiliares como resistores, capacitores e leds, 

permitindo o CPU ser interligado a outros módulos expansivos, conhecidos como shields.  

Depois de programado, o microcontrolador pode ser usado de forma independente, ou seja, pode 

ser integrado para controlar um robô, uma lixeira, um ventilador, as luzes da sua casa, a 

temperatura do ar condicionado, pode utilizá-lo como um aparelho de medição, entre outras 

coisas. 

 

Figura 24 - Alguns modelos de shields para arduino. 

 

Fonte: https://randomnerdtutorials.com/25-arduino-shields/ 

 

Para escrever um programa em Arduino necessita conectá-lo ao computador por meio de 

um cabo USB e utilizar um ambiente de programação chamado IDE, onde é uma 

aplicação multiplataforma escrita em Java derivada dos projetos Processing e Wiring. É 

esquematizado para introduzir a programação para artistas e para pessoas2 não familiarizadas 

com o desenvolvimento de software. Inclui um editor de código com recursos de realce de 

sintaxe, parênteses correspondentes e identificação automática, sendo capaz de compilar e 

carregar programas para a placa com um único clique. O Software tem uma biblioteca chamada 

"Wiring", ele possui a capacidade de programar em C/C++. Isto permite criar com facilidade 

muitas operações de entrada e saída, tendo que definir apenas duas funções no pedido para fazer 

um programa funcional (ARDUINO IDE, 2018). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino#Acess%C3%B3rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processing_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wiring
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realce_de_sintaxe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realce_de_sintaxe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realce_de_sintaxe#Par%C3%AAnteses_correspondentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/C_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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• setup() – Inserida no início, na qual pode ser usada para inicializar configuração, valores iniciais 

de uma variável, portas de entrada ou saída, mensagens para o usuário. 

 

• loop() – Chamada para repetir um bloco de comandos ou esperar até que seja desligada. 

 

Figura 25 - Plataforma arduino IDE. 

 

Fonte: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 

 

 

3.9 - MYO ARMBAND 

 

A pulseira Myo é um dispositivo de reconhecimento de gestos usado no antebraço e 

fabricado pela Thalmic Labs. O Myo permite ao usuário controlar a tecnologia sem fio usando 

vários movimentos da mão. Ele contém 8 sensores de EMG (eletromiografia) de aço inoxidável 

e uma IMU (Inertial Measurement Unit) de nove eixos, combinados com um giroscópio, 

acelerômetro e magnetômetro para reconhecer os gestos. O bracelete contém um processador 

ARM Cortex M4 que processa as informações oriundas dos sensores e converte em comandos 

que são enviados via bluetooth para um computador.  



52 

 

Figura 26 - Myo Arband, gestos combinados com movimento. 

 

                          

 

Fonte: https://www.myo.com 

 

A braçadeira Myo usa movimentos exclusivos baseados em gestos que são intuitivos e 

fáceis de dominar. Eles são baseados em cinco gestos de mão distintos combinados com 

movimento. Você também se sentirá quando o Myo estiver em sincronia com você através do 

feedback tátil (com vibrações curtas, médias e longas). A braçadeira é um dispositivo leve e 

discreto (pesa menos que a média do relógio de pulso) e inclui uma bateria recarregável 

integrada que oferece uso durante todo o dia. 

 

Figura 27 - Demonstrativo da captura de sinais eletromiográficos de superfície (EMG-S) detectado na atividade 

elétrica nos músculos do antebraço. 

 

Fonte: https://www.myo.com 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O propósito desse trabalho é o desenvolvimento de uma Mão Biônica controlada por 

sinais mioelétricos, visando o objetivo de acessibilizar o valor de uma prótese em comparação 

ao valor do mercado. O desenvolvimento desse dispositivo foi pensado para ajudar na 

reabilitação com amputação transradial e trazer a qualidade de melhora da autoestima e 

facilidade na aquisição. 

O sistema de controle abordado neste trabalho irá ser realizado por sistema em malha 

aberta, tendo como sua entrada os sinais obtidos pela pulseira Myo Armband, devido a captura 

dos sinais provenientes dos músculos; o Arduino em ligação serial com o aplicativo Myoduino 

irá realizar o controle; as saídas serão os motores. 

 

Figura 28 - Sistema malha aberta. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 No presente trabalho aborda o desenvolvimento de uma Mão Biônica, no qual está 

subdividido em três partes: 

 

• Desenvolvimento do modelo 3D da prótese; 

• Realização da confecção estrutural e desenvolvimento elétrico; 

• Desenvolvimento do controle para a prótese e acionamento dos motores; 

 

 

4.1 - DESENVOLVIMENTO DA MÃO BIÔNICA 

 

Após o conhecer a tecnologia da impressão 3D e sua eficiência, surgiu o interesse em 

usar a impressão 3D para contribuir diretamente com a sociedade necessitada. Surgiu então o 
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pensamento de estudar técnicas de modelagem para próteses, tendo por finalidade de 

proporcionar a autoestima da pessoa amputada.  

Ao olhar para as próteses existentes no mercado, estão chegando cada vez mais próximo 

de parecer uma mão humana, pelas suas capacidades de movimentos e aparecia. Porem tem 

uma variedade de produtos, processos e modelagens que no qual deixam os valores de aquisição 

muito elevados.  

A modelagem é basicamente a criação de formas, objetos, personagens, cenários. Para 

elaboração são utilizadas ferramentas computacionais avançadas e direcionadas para este tipo 

de tarefa, chamada de modelo tridimensional. A princípio as ideias da modelagem da mão 

começaram a ser rascunhada nos papéis, posteriormente foram passadas para os softwares 

CAD, passando por vários estágios até que resultou em uma estética agradável e principalmente 

que realizasse os movimentos pretendidos (extensão, flexão e movimento pinça). 

O intuito deste trabalho é o desenvolvimento de uma prótese com a aparência mais 

próxima de uma mão humana. O propósito foi deixar a pessoa que estiver a utilizando sentir-se 

confortável e com uma autoestima elevada. Um modelo de prótese o qual foi baseada no 

desenvolvimento foi o modelo da mão biônica chamada Bebionic (Figura 15) pelo seu design 

e funcionamento.  

O trabalho totalizou em 14 peças, focalizando em encaixes perfeitos, movimentos 

suaves, montagem fácil e uma estética agradável. A figura abaixo demonstra suas dimensões; 

 

Figura 29 - Dimensões físicas da prótese 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 



55 

 

4.2 - CONFECÇÃO ESTRUTURAL 

 

 

 Após o desenvolvimento da modelagem da mão foi preciso uma forma de confeccionar 

as peças, o método escolhido para o desenvolvimento foi uma impressora 3D. Portanto para 

confecção da prótese, foi montada uma impressora 3D para finalizar o trabalho. Escolhida pela 

sua rápida prototipagem, produzindo algo real e detalhado do projeto modelado, outro ponto 

pelo qual foi escolhido a impressora 3D, é o baixo preço de impressão e resistência das peças 

impressas. Assim proporcionando uma prótese com resistência e um preço acessível.  

A impressora utilizada no trabalho foi uma impressora 3D de construção própria (figura 

30), modelo Graber, com uma área de trabalho de 210x210x200, modelo Bowden. Porém uma 

impressora caseira, mas com uma ótima qualidade de impressão. A impressão da mão passou 

por duas versões a primeira versão utilizando PLA e a segunda usando ABS.  

 

Figura 30 - Impressora 3D. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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Figura 31 - Versão 1 (PLA). 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

Na confecção das peças, conforme dito, a primeira versão (figura 31), foi utilizada o 

filamento PLA, o qual não apresentou resistência adequada para a determinada finalidade 

(baixa resistência). Foram reconfeccionadas todas a peças em ABS, que proporcionou melhor 

resistência (figura 32). Lembrando que todos filamentos utilizados foram nacionais. 

No processo de impressão, foi utilizado o software de fatiamento Open-Source, como o 

Repetier-Host, um software host simples, que é compatível com a maioria dos firmwares 

podendo adicionar e posicionar os arquivos STL no bloco de impressão simulado e dividi-los 

todos juntos. Para fatiar, foi utilizado o Slicer, seguindo das seguintes configurações; 
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 - Filamento ABS; 

- Temperatura Hotend 235° e na mesa 90°; 

- Suporte  

- Raft de 1mm; 

- Densidade de preenchimento de 50%; 

- Velocidade de 40mm/s;  

- Camadas de 0.15mm; 

- Bico 0,4mm 

 

 A impressão da mão totalizou em 26:20 horas, utilizando em torno de 70 metros de 

filamento, correspondente a 210g de filamento conforme o software de Impressão 3D. 

 

Figura 32 - Versão 2 (ABS). 

  

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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Os atuadores empregados neste projeto, foi escolhido mini motores com redução, (figura 

33) utilizando seis motores no total, sendo um para cada dedo e dois para o polegar. Membros 

artificiais ativos por força externa não produzem o movimento desejado à determinada função, 

necessitando a transformação para os mecanismos de transmissão. Acoplados ao sistema motor, 

também dispõem de variadas configurações, e a correta escolha do mecanismo torna-se 

essencial para eficiência da prótese. 

 

Figura 33 - Motor redutor 

  

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 

Os sistemas articulados são compostos, de um sistema de alavancas e articulações a fim 

de reproduzir os movimentos da mão humana, o qual é o tensor (figura 55), acoplado entre o 

proximal e o distal, facilitando o controle do projeto, sendo um dos mecanismos mais populares 

nas próteses encontradas comercialmente. 

 

Figura 34 - Dedo montado (tensor, proximal e distal) 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

Neste trabalho foi necessário o desenvolvimento das engrenagens, para realizar os 

movimentos dos dedos. Foram desenvolvidas uma coroa e uma engrenagem sem fim (figura 
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54), sendo que elas trabalham em conjunto para realizar o movimento. A coroa a embutida 

sobre um eixo de 4mm no proximal e a coroa sem fim no eixo do motor (figura 36).  A figura 

35, mostra os coeficientes e os dados do projeto das engrenagens. 

 

Figura 35 - Projeto das engrenagens. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018).. 

 

Com o modelo projetado, foi realizada a impressão das engrenagens, e utilizando as 

seguintes configurações. 

 

- Filamento ABS; 

- Temperatura Hotend 235° e na mesa 90°; 

- Densidade de preenchimento em 100%; 

- Camadas de 0.08mm; 

- Velocidade de 20mm/s; 

- Bico 0,4mm 

 

Portanto, com a confecção das engrenagens, no qual foram seis pares necessários para 

o projeto, acoplando as coroas nos proximais com um eixo de 4mm e colocando a engrenagem 

sem fim aos motores, encaixando os motores nos lugares projetados, resultou na  demonstração 

da figura 36, obtendo encaixe justos (sem jogos) e movimentações necessárias para a prótese.  



60 

 

Por se tratar do projeto de uma mão robótica e com o intuito de torná-lo mais acessível, 

o antebraço não foi projetado. Portanto, por não ser um produto final houve a necessidade de 

desenvolver uma base para acomodar a mão e os componentes elétricos que a acionam, por 

questão de estética. Logo, foi projetado uma base e confeccionada na impressora 3D.  Deixando 

na parte interna da base, espaço suficiente para a fixação de todos os componentes elétricos, 

oferecendo proteção à choques mecânicos e auxiliando no transporte do projeto. Tais detalhes 

são apresentados na Figura 36 e 37. 

 

Figura 36 - Encaixe dos motores e das Engrenagens. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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Figura 37 - Base da Mão. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 

4.3 – CONTROLE 

 

A prótese é controlada por sinal eletromiográfico de superfície (EMG-S), proveniente 

da contração muscular. Para parte de controle deste trabalho foram utilizados os seguintes 

componentes:   

 

- Computador;  

- Arduino UNO; 

- Myo Armband 

- 3 x l293D (ponte H) 

- Protoboard pequeno 

- 2 x Baterias 9V 

- 10 x capacitores 0.1uF,  

- 3 x capacitores de 100uF/50V 

- Jumpers  
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Portanto o método adotado de controle para o projeto foi o Arduino Uno (Figura 38).  A 

placa Uno opera a 5 V, no entanto, pode ser alimentada por meio do seu conector Jack P4 de 6 

a 20 V (sendo recomendado pelos desenvolvedores manter essa faixa entre 7 a 12V). O modelo 

escolhido para controlar a mão robótica é baseado no microcontrolador ATmega328P, o qual 

possui 32 kB de memória flash (onde a programação fica armazenada), 2 kB de memória SRAM 

(Static Random Access Memory, onde as variáveis da programação são criadas e manipuladas) 

e 1 kB de memória EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, 

memória destinada a programadores para armazenar informações) (ARDUINO, 2018).  

Como se trata de uma plataforma portátil, a programação da mão robótica é prática e 

acessível, para isso, o Arduino Uno dispõe de conexão USB (Universal Serial Bus) integrada à 

placa. Além disso, outro ponto para aquisição é que pode ser facilmente encontrado e a um 

preço acessível.  E principalmente, por conciliar dimensões e peso reduzidos (25 g distribuídos 

em 68,6 mm x 53,4 mm). 

Figura 38 - Arduino UNO 

 

Fonte: https://www.filipeflop.com/ 

 

A Arduino IDE (Integrated Development Environment) trata-se de uma aplicação 

multiplataforma escrita em Java onde se realiza o desenvolvimento de software que 

posteriormente é compilado e carregado à placa via USB, sendo a praticidade um dos motivos 

pela escolha da plataforma com o microcontrolador ATmega.  

O bracelete Myo foi desenvolvido pela empresa Thamilc Labs. Este dispositivo funciona 

como um eletromiógrafo e um sensor inercial os quais captam sinais da musculatura e 

movimentos do antebraço. O Myo pode ser utilizado como meio de controle para diversos 
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aparelhos eletrônicos. O Software Development Kit (SDK) do Myo opera em ambiente 

Windows, Mac, iOS e Android. A versão utilizada neste estudo foi a Myo Connect 1.0.1, a qual 

realiza a conexão entre o notebook e o bracelete. É por meio deste software que a calibração 

dos gestos acontece.  

São 5 gestos realizados durante a calibragem: mão fechada (fist), aceno à esquerda (wave 

left ou wave in), aceno à direita (wave right ou wave out), mão aberta com dedos esticados 

(fingers spread) e toque duplo/movimento de pinça (double tap), além do movimento de 

repouso/relaxado (relax).  

Figura 39 - Myo Armband mais o conector bluetooth. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

A comunicação serial entre o Arduino e o notebook juntamente com o bracelete é 

realizada por meio do aplicativo MyoDuino, que é possível ser adquirido no próprio site da 

empresa Thamilc Labs. Este aplicativo envia a informação do gesto recebido para o Arduino, o 

qual recebe e processa essa informação por meio da biblioteca do MyoController.  

 

Figura 40 - Fluxograma da comunicação serial. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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O firmware do Arduino, no qual foi desenvolvida no Arduino IDE, consiste em 

reconhecer qual o gesto é executado e o converte em comandos específicos para os motores da 

mão. Inicialmente, define-se a biblioteca do Myo (MyoController.h), posteriormente determina-

se as saídas sendo cada uma definida corresponde a qual motor irá realizar o movimento. Assim, 

realizando o movimento de fechar a mão, a prótese consecutivamente irar acionar os motores 

para fechar os dedos, se o movimento fosse de mão aberta com os dedos esticados, a prótese 

vai acionar os motores fazendo com que abra os dedos, se o movimento fosse de aceno à 

esquerda, então realizara a posição pinça, se o movimento fosse de aceno à direita, a prótese 

voltaria para posição toda aberta. (Tabela 1). Já o movimento de toque duplo/movimento de 

pinça não foi utilizado, entretanto ele é o comando de default para bloquear ou desbloquear a 

utilização dos gestos reconhecidos pelo Myo Armband . 

 

 

Tabela 1 - Movimentos/Funções 

COMANDOS FUNÇÕES 

Fist Fechar 

Spread Fingers Abrir 

Wave in Faz movimento pinça 

Wave Out Desfaz movimento pinça 

Double Tap bloquear/desbloquear 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

Por se tratar de motores DC, foi necessário um Driver para fazer inversão do sentido de 

giro, portanto o escolhido foi o L293D (ANEXO). É um circuito integrado que contém duas 

pontes H completas (ou quatro half H-bridges). Com ele, é possível controlar dois motores DC 

bidirecionalmente, quatro solenoides ou um motor de passo. A versão com a letra "D" vem com 

diodos internos de proteção. Suas aplicações incluem o controle de cargas indutivas, como 

solenoides, relés, motores de passo e DC bipolares, assim como outras cargas de alta 

corrente/tensão. Suporta tensões de 4,5V até 36V, e é alimentado com tensão de 5V. 
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Figura 41 - Driver L293D e Pinagem. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 Para esse trabalho foram necessárias duas baterias para alimentação externa dos L293D, 

o qual alimentam os motores DC. As figuras abaixo demonstram o diagrama elétrico e físico já 

montado na base da prótese;  

 

Figura 42 - Diagrama elétrico. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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Figura 43 - Plataforma montada 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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5 – RESULTADOS 

 

 

 Após o desenvolvimento e montagem da plataforma concluída e a programação 

transferida ao Arduino, posteriormente com o Arduino e Myo Armband conectado ao 

computador, abrimos o Software Myoduino no qual onde irá fazer a comunicação serial entre 

o Arduino UNO e a pulseira Myo. Com a grande quantidade de sinais captados, precisa-se 

garantir que o sistema de captação funciona como o esperado a partir de uma análise minuciosa 

e em tempo real do sinal adquirido.  

Para esse intuito foi utilizada a plataforma do Myo - MyoDiagnostics (figura 44). Sendo 

que, após conectado a pulseira no computador, mostra a atividade dos 8 sensores de EMG, 

acelerômetro, giroscópio e posição real do membro. A aplicação foi testada para todos os 

movimentos padrão da pulseira: Fist, Fingers Spread, Wave In, Wave Out e Double tap. 

 

 

Figura 44 - Plataforma MyoDiagnostics. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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Figura 45 - Movimento Fist 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 

Figura 46 - Movimento Fingers Spread. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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Figura 47 - Movimento Wave In. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 

Figura 48 - Movimento Wave Out. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 



70 

 

Figura 49 - Movimento Double Tap. 

 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 

 Desfrutando dos acionamentos dos motores e testes pela plataforma, foram realizados 

os testes com a prótese, portanto os movimentos inicialmente requeridos foram executados, 

(extensão dos dedos, fechamento dos dedos, movimento pinça) conforme a figura 50. 

 

 

Figura 50 - Movimentos realizados pela Mão Biônica. 

  

Fonte: Autoria do autor (2018). 
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6 - CONCLUSÃO 

  

 

Em virtude dos fatos mencionados, este trabalho demonstrou que a inclusão da 

impressora 3D foi possível desenvolver uma prótese totalmente customizada, podendo restaurar 

a qualidade de vida, facilidade de aquisição e melhora da autoestima de uma pessoa que teve 

uma de suas mãos amputadas. Portanto a inserção da impressora 3D, resultou no feedback 

imediato das peças impressas, facilitando na prototipagem e resultando um baixo custo de 

produção. Como dito anteriormente a primeira versão foi confeccionada com o filamento PLA, 

portanto não apresentou uma resistência compatível para a prótese, resultando em peças frágeis 

e quebradiças. Após a mudança do filamento e optando para o ABS, alcançou resultados 

positivos e além do esperado, como uma ótima resistência, encaixes justos e dispondo um peso 

leve para a prótese, sendo que, pesando somente a parte mão, sem a base,  pesou  276g, e 

pesando com a base com todos seus componentes conforme a figura (37), pesou 520g no total. 

Sendo assim, ao analisar a questão do desenvolvimento da mão biônica, suas 

características físicas apresentaram robustez e um design inovador. O intuito desta modelagem 

foi ocasionar um modelo para se destacar e designar uma aparência próxima de uma mão 

humana. Outro ponto positivo na modelagem, foi a questão da movimentação e articulação dos 

dedos, optado por um sistema compostos de alavancas e articulações que originou movimentos 

objetivados no trabalho. 

 No trabalho foram realizados o desenvolvimento e a confecção das engrenagens para a 

movimentação dos motores para os dedos. Portanto foram confeccionadas na impressora 3D, 

proporcionando as movimentações de transmissão suaves e uniforme. Vale ressaltar como uma 

proposta futura a atualização dessas engrenagens por engrenagens de metais para melhorar a 

precisão, força e resistência. 

Em relação a parte de controle da prótese, a comunicação realizada entre o Arduino e a 

pulseira Myo, os sinais coletados pela pulseira, conseguiu realizar as movimentações da prótese 

como programado quatro movimentos (extensão, flexão, modo pinça e o retorno modo pinça). 

Os testes foram realizados em autoria própria, com a pulseira conectada ao braço direito, 

executando os movimentos, a prótese respondeu aos estímulos programados, conforme 

demonstra a figura (50). 

Como o principal objetivo deste trabalho era o desenvolvimento de uma mão biônica 

acionada por sensores mioeléticos, realizando movimentações necessárias para o dia a dia e 
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recursos relativamente acessíveis, é possível afirmar que o objetivo proposto no trabalho foi 

realizado.  

Quanto a análise de custos, a prótese foi extremamente barateada se comparada à outras 

próteses que também utilizam o controle mioelétrico já estabelecidas no mercado. Conforme a 

Tabela 2 abaixo, demonstra os componentes e custos para sua realização. 

 

Tabela 2 – tabela de custo 

QTDE COMPONENTES VALORES 

1 COMPUTADOR 1000,00 

6 MOTORES 190,00 

1 ARDUINO 35,00 

1 PROTOBOARD 20,00 

3 L293D (PONTE H) 20,00 

1 MYO ARMBAND 550,00 

1KG FILAMENTO ABS 80,00 

2 BATERIAS 9V 40,00 

10 CAPACITORES 0,1UF 4,00 

3 CAPACITORES 100UF/50V 6,00 

1M GUIA LINEAR 3MM 10,00 

1M GUIA LINEAR 4MM 14,00 

2M CABO PARALELO 1,5MM 6,00 

TOTAL 1975,00 
 

Fonte: Autoria do autor (2018). 

 

 Analisando a tabela acima sobre o valor final está incluso o valor do computador, cujo 

requisitos básicos necessários são um processador de 1.58 Gigabytes e memória Ram de 2GB, 

portanto onde é realizado a comunicação entre o Arduino e a pulseira. Nesta tabela de custos 

pode-se reduzir o valor do computador com a inserção de um Raspberry, realizando uma 

programação necessária para comunicação.  
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7 - PROPOSTAS FUTURAS 

 

 

Com base nos resultados obtidos no trabalho, as movimentações se comportaram muito 

bem, executando as propostas ditas inicialmente. Portanto sugere-se algumas melhorias de 

propostas futuras com o intuito de melhorar o desenvolvimento e controle da Mão Biônica. 

A princípio seria a adaptação de um Raspberry para fazer a função do computador, 

realizando a comunicação serial, assim irá proporcionar além um valor mais acessível do que 

proposto na Tabela 2, será possível acoplar todos os componentes dentro da prótese, sem cabos 

conectados. 

 Em seguida o desenvolvimento de um antebraço para a mão biônica, sendo que seja 

diretamente desenvolvida e personalizada de acordo com o paciente, já alocando os 

componentes dentro da prótese. Outro ponto importante para movimentação seria a usinagem 

das engrenagens utilizadas no trabalho, para que tenham uma melhor transmissão nos 

movimentos e uma resistência e vida útil maior para a mão biônica. 

Desenvolver uma programação mais complexa, limitar os motores em determinado 

lugar, desenvolver um sistema de controle de força, embutir sensores de pressão na extremidade 

dos dedos, fazendo com que o paciente tenha um feedback ao pegar qualquer objeto com a 

prótese, o mesmo consiga sentir por algum estimulo que está segurando o objeto. Elaborar um 

algoritmo que obtenha mais movimentos, dando uma liberdade a mais para o paciente. 

Outra ideia seria de revestir a mão com prótese estética, com o intuito de tornar mais 

próximo de uma mão humana. 
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9 - ANEXO 

 

 

Datasheet L293 (Ponte h) 
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