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Resumo: Utilizando o método de prototipagem 3D 

neste projeto o autor desenvolverá um protótipo de um 

novo tipo de órtese eletromecânica para pacientes 

hemiplégicos, visando auxiliar a recuperação da 

mobilidade de punhos e dedos, sobre tudo os 

movimentos de flexão e extensão dos membros. Através 

desta proposta o paciente poderá realizar, em qualquer 

lugar e de forma autônoma, exercícios indicados por um 

fisioterapeuta. 

 

1. Introdução 
A hemiplegia é o resultado de uma lesão 

neurológica grave, geralmente causada por Acidente 

Vascular Encefálico (AVE).  Pacientes hemiplégicos 

apresentam forte dificuldade motora em um dos lados 

do corpo, podendo ser maior no membro superior ou 

inferior. Isso atrapalha em muito a locomoção do 

indivíduo, sobretudo em idosos, até os centros de 

fisioterapia e os custos de se providenciar um 

fisioterapeuta particular com uma frequência adequada é 

muito alto. Por teste motivo, está sendo desenvolvida, 

neste trabalho, uma órtese eletromecânica para a mão do 

paciente, segundo a qual ele poderá executar 

movimentos programados por um fisioterapeuta para 

acelerar seu processo de recuperação sem ter que estar 

na presença do mesmo. [1] 

 

2. Metodologia 
A partir de um modelo tridimensional da mão 

humana foram tomadas as medidas de mão e dedos para 

se elaborar o modelo proposto na figura 1, onde por 

auxílio de motores e polias presas a cordões de algodão 

serão executados os movimentos de extensão dos dedos, 

e do punho, feito por motores de deslocamento linear 

(ainda em desenvolvimento). Esses são os movimentos 

principais, tendo em vista que os pacientes apresentam 

um padrão flexor do membro a flexão se dará por meio 

da própria musculatura dos paciente.s 

A parte eletrônica do trabalho será desenvolvida 

com a utilização de servo motores compactos e de alto 

torque em interface com o arduino, por se tratar de uma 

interface de código aberto. 

 

3. Resultados e Conclusões 
Os testes de ergonomia e conforto da interface dos 

dedos (figura 2) demonstraram-se satisfatórios, 

entretanto será testado outro modelo onde não há 

movimento individual dos dedos. E, na continuidade do 

trabalho serão realizados os testes com motores e 

eletrônica de controle. 

 

                       

 

 

 

 
Figura 1 - Interface dos dedos. 

 

 

 
Figura 2 – Etapa do teste de ergonomia e fixação 
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