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RESUMO

Atualmente pessoas com algum tipo de deficiência física sofrem não apenas pela situação a que se encontram que em determinados momentos a lhe deixam frágeis pela

percepção de incapacidade, mas também pela dificuldade e limitações que estas encontram em seu dia a dia, tanto para o seu lazer como também para prática de atividades

profissionais. A mão humana é um órgão essencial para as tarefas cotidianas e para autonomia de um individuo. Sua versatilidade e destreza permitem desde a manutenção de

simples objetivos até a realização de tarefas de alta precisão como em neurocirurgias. Deficientes físicos que não possuem uma ou ambas as mão podem enfrentar grandes

dificuldades para realizar mesmo as tarefas mais simples. Sendo assim existe uma necessidade de auxiliar essas pessoas através de tecnologias robóticas aplicadas a próteses.

Com o avanço da tecnologia, principalmente no campo da robótica, diversos esforços vêm sendo empregados com o objetivo de minimizar as dificuldades de portadores de

deficiências. Diante disto, este projeto, têm como objetivo o desenvolvimento de uma prótese robótica para auxiliar pessoas que sofreram algum tipo de trauma físico, na sua

reabilitação e conseqüente reintrodução na sociedade. Inicialmente, foram utilizadas tecnologias baseadas em captura de estímulos musculares para que dessa forma fosse

possível identificar quais os sinais emitidos para cada tipo de estímulo resultado de um movimento. Após, foi desenvolvida uma prótese mecânica para que dessa forma, os sinais

inicialmente capturados pelos estímulos musculares pudessem ser reproduzidos na prótese. Os resultados indicam que por possuir baixo custo com relação aos materiais

utilizados, a prótese se apresenta como uma ferramenta viável e com diversas outras aplicações.   
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