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Reabilitação co m tecnol ogi a de bai xo custo 

  

At ualizado em 06/ 12/ 2016, às 10h15, com publicação de novas i magens.  

O al uno do curso de Engenharia El étrica Pedro Lobo, j unta ment e com o professor 

Luci ano Duque, desenvolveu prót ese para me mbro superi or, a regi ão dos braços. O 

pr oj et o foi criado para atender paci entes que sofrera m al gum ti po de a mputação.  

O 

est udant e Pedro Lobo e o professor Luci ano Duque mostram a prót ese desenvol vi da.  

A pr ót ese, de bai xo cust o, funci ona com o estí mulo que o cérebro envi a para a 

muscul at ura do braço, e é col etado através de sensores de superfície col ocados sobre a 

pel e. O comput ador, dentro da prót ese, reconhece os si nais envi ados, e faz com que ela 

ati ve os movi ment os de abrir e/ ou fechar.  

Co m essa invenção, o al uno ganhou o prê mi o de pri meiro lugar no Congresso Naci onal 

de Ini ciação Ci entífica (CONI C) e m 2013. De acor do com Pedro Lobo, desenvol ver 

essa técnica, a bai xo custo, pode aj udar pessoas que não dispõe m de recursos 

fi nanceiros para i mport ar um braço mecâni co.  

Pr ovando que ele está corret o, as al unas de Fisi oterapia Angra Francisca e Franci ele da 

Sil va, orient adas pel a professora Enil da Mart a Carneiro, estão utilizando o aparel ho na 

reabilitação de um paci ent e de Brasília, usuári o/ paci ente do Centro de At endi ment o à 

Co muni dade. “Nós estamos fazendo uso dessa prót ese e m um pacient e com a mput ação 

transradial, que é uma amput ação da parte medi a do ant ebraço, e os resultados estão 

sendo positi vos”, garantiu Angra. At ual ment e, as est udant es estão relatando a 

experiênci a para as bancas do trabal ho de concl usão de curso.  



 
As al unas Angra Francisca e Franci el e da Silva Chaves, com a supervisão 

da professora orient adora Enil da Mart a Carneiro de Li ma Mell o,  

utilizam a prótese com o paci ent e Pauli no Net o.  
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