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Resumo: O Mal de Parkinson é uma doença neuro-

degenerativa que acomete em sua maioria idosos acima 
de 60 anos. Dados da ONU indicam que em 40 anos a 

população mundial com mais de 60 anos será três vezes 
maior do que a atual, e está projetada para 2 bilhões de 
indivíduos. Este trabalho tem por objetivo melhorar a 
qualidade de vida dos doentes através do controle dos 
tremores fazendo uso de uma órtese servo assistida, 
baseada em um protótipo impresso 3D, com um atuador 

acoplado controlada com base nos sinais de EMG do 
paciente. 

1. Introdução 
A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neuro-
degenerativa mais comum no mundo, perdendo apenas 
para o Mal de Alzheimer. De acordo com Dexter e 
Jenner (2013), estima-se que entre 1 e 2% da população 

mundial, acima de 60 anos, seja afetada pela doença, 
existindo uma relação  direta entre o número de doentes 
e a idade da população. No Brasil, o ministério da saúde 
estima que 200.000 pessoas convivam com a doença. 
Os impactos econômicos gerados pela doença são de 
alta relevância. Estima-se que nos EUA cada paciente 

custe anualmente em torno de US$ 10.000, 
movimentando a economia americana em cerca de 23 
bilhões de dólares todos os anos (FINDLEY, 2007). 

2. Metodologia 
Foram selecionados 10 voluntários, sendo todos eles 

clinicamente diagnosticados com DP, segundo os 
critérios do Banco de Cérebros da Sociedade de 

Parkinson do Reino Unido (HUGHES et al, 1992). Os 
pacientes que farão parte do grupo de voluntários serão 
selecionados no Ambulatório de Transtornos de 
Movimento da Universidade Federal de São Paulo / 
Escola Paulista de Medicina, sob responsabilidade do 
Prof. Dr. Henrique Ballalai Ferraz (CRM-SP 44.250) 

Duas de três seções foram realizadas com os 
pacientes selecionados. A primeira tendo como objetivo 
verificar se o paciente está apto para o esudo, realizada 
pelos neurologistas parceiros e esclarecimentos. A 
segunda para aquisição dos sinais de EMG dos 
músculos flexor e extensor realizada com o 

equipamento DELSYS TRIGNO WIRELESS EMG  de 
cada paciente no desenvolvimento de uma série de três 
movimentos pré estabelecidos. Entre a segunda e a 
terceira seção que terá como objetivo os testes de 
validação clínica do protóripo, foram desenvolvidos os 
algoritmos de processamento de EMG para detecção da 

existência de tremor. 

3. Resultados Parciais 
Os resultados obtidos até o presente momento 

indicam que através da FFT podemos determinar 
existência do tremor (Fig. 2) com raias multiplas da 
frequência base de 5Hz. Após a aplicação da FFT a 

janela menores do mesmo sinal, percebe-se que o 
padrão de 5Hz é consistente. Foi verificado que em cada 

ciclo do tremor a ativação do músculo extensor acontece 
80 ms antes do flexor. Na etapa em desenvolvimento 
um atuador acoplado a órtese de antebraço aproveita 
esse atraso para efetuar a supressão do tremor se opondo 
a fase do movimento do tremor. 

 
Figura 2 – EMG músculo flexor s/ PD (preto) c/PD 

(azul) e suas respectivas FFTs. 

4. Conclusões 
Conclui-se que raias multiplas de 5Hz referentes ao 

tremor podem ser identificadas através da análise de 
Fourier, que não estão presentes no sinal EMG de 
pacientes sem PD. Outro achado é que o atraso entre a 
ativação do músculo flexor e extensor em 80ms para 
uma das componentes do tremor será a janela de 

atuação para supressão do tremor. Sendo os padrões 
consistentes na analise com janelas menores o 
desenvolvimento de um algoritmo que identifica o 
acionamento elétrico do músculo pelo sistema nervoso 
central indicará em qual momento o atuador será 
ativado para a supressão mecânica do tremor.   
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