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Resumo: 
Com a amputação transfemoral, observa-se a perda de duas articulações importantes para a realização da
marcha: A articulação do joelho e do tornozelo. As próteses transfemorais disponíveis no mercado
cumprem o papel de substituir essas articulações, porém, não são eficientes em reproduzir o ciclo de
marcha humano. Estas próteses são desenvolvidas no exterior e têm um alto custo, impossibilitando o
acesso de muitas pessoas com deficiência a uma tecnologia protética de qualidade. O objetivo deste
projeto é desenvolver uma prótese transfemoral de tecnologia ativa, biônica, e de baixo custo. O sistema
desenvolvido é comandado por um microcontrolador, capaz de interpretar entradas de dados dinâmicos e
realizar movimentos ativos de acordo com o ciclo de marcha humano. Para testar o protótipo
desenvolvido, serão convidadas pessoas que sofreram amputação transfemoral e que residam na cidade de
Charqueadas, devido a proximidade ao câmpus. As avaliações destes testes serão realizadas por
profissionais qualificados do IFSul e de instituições parceiras, com conhecimento técnico-científico nas
áreas correlatas ao projeto. Espera-se, com isto, que a prótese SmartLeg interprete e reproduza com
eficiência o ciclo de marcha humano, realizando movimentos confortáveis, precisos e seguros, no intuito
de reduzir a energia física e o custo, e promover a autoestima e qualidade de vida de futuros usuários desta
tecnologia. Palavras-chave: Automação; Biomecânica; Mecânica; Tecnologia Asistiva; Tecnologia de
Próteses.
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