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Resumo: O intuito desse projeto é o desenvolvimento 
de uma prótese relativamente mais barata do que as do 
mercado, devido ao modo como será produzida e ao 
material utilizado. Contudo, também será bastante 
funcional, uma vez que a prótese será bem articulada e 
dispõe de um bracelete com sensores mioelétricos para 
captar os sinais musculares que definirão a intenção de 
movimento do usuário.  
 

1. Introdução 
A amputação de um membro é um problema que 

ainda não tem solução para muitos, devido ao fato que 
próteses tem um preço alto e muitas vezes não realizam 
a mesma função de um membro real, o que dificulta a 
realização de atividades cotidianas e até a inclusão 
social. Sendo assim, esse projeto busca o 
desenvolvimento de uma prótese financeiramente 
acessível, não deixando de ser funcional o bastante para 
conseguir imitar os principais movimentos da mão 
humana. 

A praticidade, baixo custo e a infinidade de formas 
que podem ser impressas em impressoras 3D mostram 
que a prototipagem é o processo ideal para esse projeto. 

A E-Nable criou uma prótese feita em impressora 
3D, com custo acessível para países em 
desenvolvimento, onde de 20 pessoas que testaram a 
prótese, apenas 3 conseguiram fechar o zíper da calça 
[1]. Acredita-se que isso se deve à falta de movimento 
do polegar, uma vez que ele só abre e fecha. Muitos 
outros testes foram feitos e essa prótese não conseguiu 
realizar tarefas diárias com maestria. Ela não tem 
motores, apenas fios que possibilitam a realização de 
um único movimento, fechar a mão. 

Também foi analisada uma prótese feita por 
Controzzi et al. [2] chamada SSSA-MyHand, que 
contém diversos motores dentro da mão e várias 
engrenagens para tentar simular o movimento natural 
dos dedos. Essa prótese pesa apenas 480 gramas e tem 
uma força de 31N, o que é impressionante para seu 
peso. No entanto, o preço dessa prótese não é nem um 
pouco acessível quando comparado ao preço de próteses 
mais simples como a da E-Nable. 

Esse projeto tentará buscar a funcionalidade da 
SSSA-MyHand e também o menor custo possível. 

 
2. Metodologia  

A primeira parte consistiu no aprofundamento da 
revisão bibliográfica, onde foram analisadas próteses já 
existentes e onde podem ser melhoradas. Também 
foram escolhidos os Servo Motores mais adequados 
para a prótese, considerando velocidade, torque, custo, 

tamanho e peso. Os motores definidos foram: Ultra-
Micro Servo HK-5330S, para rotacionar o polegar, foi 
escolhido por ser super leve e pequeno, visto que ele 
ficará dentro da palma da mão. Os outros motores serão 
todos TGY-9018MG Servo, pois tem um torque 
adequado para movimentar os dedos e o punho, além de 
ser compacto e ter uma velocidade de operação 
excelente, de 0.11seg/60º. 

Essa prótese contará com seis motores que serão 
ativados através da interpretação dos sinais 
mioelétricos, que serão captados pelo bracelete com 
sensores. 

Dos seis motores presentes na prótese, dois estarão 
localizados no polegar permitindo que esse dedo tenha 
um grau de liberdade a mais, quando comparado à 
maioria das próteses de mão, possibilitando uma maior 
variedade de movimentos. 

Na impressão será utilizado o Poliácido Láctico 
(PLA), polímero barato e abundante, maleável, 
reciclável, oriundo da cana de açúcar, ideal para 
próteses e aplicações ortopédicas por ser biocompatível 
[3]. 

Para um melhor entendimento de circuitos e 
programação foi utilizado o software Circuits.io para 
simulação da parte elétrica. 

Em seguida foi definida toda parte elétrica que deve 
ir dentro do espaço limitado da prótese como circuitos, 
microcontrolador, motores, fios e o bracelete. Este, 
correspondendo a 4 canais do sistema Myoware, 
captarão os sinais dos músculos, que serão interpretados 
pelo microcontrolador e mandados para os motores que 
movimentarão os dedos e o punho.   

 
3. Resultados 

Pensando no que foi determinado anteriormente foi 
feito o dimensionamento, design e projeto mecânico, 
onde foram desenvolvidas mais de 20 peças, como pode 
ser visto na figura 1. 

Esse projeto permite que fios sejam colocados nas 
pontas dos dedos e sejam puxados por motores 
localizados no antebraço, sendo assim realizando a 
flexão dos dedos. Cada dedo se movimenta 
independentemente, o que aumenta exponencialmente a 
quantidade de movimentos que poderão ser realizados, 
desde que seja possível o reconhecimento do padrão 
desejado pela eletromiografia. 

Na figura 1 pode ser vista uma esfera na base do 
polegar. Através de simulações foi confirmado que essa 
esfera é capaz de aumentar a mobilidade desse dedo, 
uma vez que o movimento de rotação dela não atrapalha 
a dobra do polegar. Também é possível perceber que 
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todos os dedos têm chanfros entre uma falange e outra, 
isso permitirá a contração de 90º em cada falange. Essa 
contração ocorrerá com certa facilidade, visto que a 
distância entre o furo que passa o fio e a articulação é a 
maior possível. 

 

 
Figura 1 – Projeto Mecânico da mão modelado no 

software NX. 
  

4. Conclusões 
Após a impressão das peças, e a montagem, o foco 

será a criação de um código para movimentar os dedos e 
em seguida testar e otimizar. 

O método de produção dessa prótese a tornará mais 
acessível. 

O polegar, na posição de opositor dos outros dedos, 
nos seres humanos, é responsável por permitir que o 
homem criasse ferramentas, o que ajudou muito em sua 
evolução, pode-se dizer que é o dedo mais importante. 
O projeto mecânico dessa prótese permite que a 
movimentação do polegar seja explorada de uma 
maneira ampla e com certeza ajudará na realização de 
tarefas diárias. 
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