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1. RESUMO 

 

O projeto desenvolvido tem finalidade de apresentar resultados referentes à 

intensidade do tremor em pacientes que possuam a doença de Mal de Parkinson. Já 

que não acharam uma cura pra esta doença, mas com este dispositivo fica mais 

claro de observar o desenvolvimento da doença durante o tratamento. A partir de um 

dispositivo eletrônico que é responsável por medir a aceleração de objetos será 

possível obter resultados precisos do tremor.  

Diagnosticando se a medicação dada durante o tratamento esta contribuindo para a 

estabilização da doença. 

Assim contribuindo para a inovação da medicina e de um auxilio médico para 

diagnosticar se houve melhoras ao longo do tempo de tratamento do paciente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A doença Mal de Parkinson foi descoberta por um médico de talentoso que morava 

em Londres. Essa descoberta foi em meados de 1987, James Parkinson descreveu 

pela primeira vez as principais características e delineou a doença neurológica que 

comprometia os movimentos da pessoa. Sintomas como: tremores, rigidez muscular, 

lentidão dos movimentos e alterações na fala e na escrita são comuns em quem 

possui a doença. 

O sintoma inicia de modo quase imperceptível e alteram lentamente, assim faz com 

que o paciente não nota as primeiras manifestações da doença. O primeiro sinal 

poder ser a sensação de cansaço ou mal estar no fim da tarde. A caligrafia se torna 

menos legível ou pode até diminuir de tamanho, a fala pode ficar monótona e menos 

articulada. O paciente pode ter lapsos de memória. Quando esta em trabalho o 

tremor some ou fica menor sua frequência, mas quando ficam em repouso volta o 

tremor. 



Geralmente adquirida aos 60 anos, devido a uma substância armazenada no 

cérebro, mas há alguns casos raros que pessoas com 40 anos de idade foram 

diagnosticado como parkinsonismo. 

Sabe-se que a maioria dos casos de DP não tem causa definida, 

sendo diagnosticados como DP idiopática. No entanto, pacientes que 

possuem parentes de primeiro grau com DP têm duas a três vezes 

mais chance de desenvolver a doença. (WERNECK, 2010) 

As possíveis causas é que 50% das células da substância negra tenham sido 

perdidas. Estes neurônios produzem a dopamina, conhecida por mensageiro 

químico que transmite sinais que auxiliam na atividade dos circuitos motores. A partir 

do momento que a dopamina diminui, assim terá o aumento da acetilcolina. 

Os principais sintomas é o tremor ou sacudidelas, lentidão e rigidez. O tremor ou 

sacudidelas, frequência predominante em um dos lados. Evidente quando a mão 

está em repouso. Lentidão de movimentos e falta de coordenação, são os que mais 

criam problemas para as pessoas. A lentidão é diferente do tremor, pois pode 

ocorrer em mais de um lado do corpo. As tarefas demoram a serem feitas. 

Dificuldade em lidar com botões, escovar os dentes, comer e entre outras. Sua 

escrita fica menor, não consegue atingir toda linha, ou seja, micrografia. 

Enrijecimento (rigidez) dos músculos, quando o braço não balança enquanto se 

anda. A tenência é de arrastar os pés e caminhas lentamente embora as quedas 

sejam raras nos primeiros estágios. A expressão facial se torna como “cara 

impassível” ou “máscara” conforme (OXTOBY) cita como sintomas. 

Sobre seu tratamento, poderá ser através de medicamentos e até fisioterapia. Em 

alguns casos no início do tratamento os sintomas ficam perceptíveis ou equilibrados 

assim, a pessoa conseguirá ter uma vida acessível. Com o avanço da doença é 

necessário trocar de medicamento para não ficar intensa, por isso é fundamental ter 

acompanhamento médico constantemente uma vez que ainda não exista cura para 

isto.  

Devido às dificuldades de movimento, a fisioterapia ajuda com exercícios, dicas e 

adaptações para o dia a dia. A área da fisioterapia envolve campo de reabilitação, 

prevenção de doenças e suas complicações. Pois utilizar a cinesioterapia, mais 



conhecida por terapia dos movimentos. Existem vários métodos usados como o 

RPG (reeducação postural global, métodos de Phillipe Souchard), Educação 

Condutiva (Instituto Petho, da Hungria), o Kabat (redução neuroproprioceptiva) e 

muitos outros. 

A principal ideia é de manter o individuo sempre ativo e mostrar que pode ser 

independente. O mais ideal é que sejam feito o quanto antes depois de descobrir a 

doença. Alguns têm dificuldades para fazê-los sozinhos no começo. É determinado 

um tempo de 30 a 40 minutos para fazer os exercícios, porém de modo adequado 

senão, não irá trazer beneficio nenhum.  

Devido à doença afetar os movimentos, todo cuidado no ambiente de casa é 

necessário. A postura é muito importante, quando se torna incorreta pode afetar o 

desempenho em muitas atividades como, por exemplo, se a cabeça estiver à frente 

do corpo fica impossível de elevar os braços, ou seja, de pegar algum objeto no alto. 

Podem levar uma vida normal, porém necessitam acompanhamento médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte FAPESP. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/05/24/a-

fraqueza-das-c%C3%A9lulas-tronco/ 
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3. OBJETIVOS  

 

O projeto desenvolvido é justificável, pois para diagnosticar esta doença não só é 

necessário exame físico minucioso como também cuidado pessoal. Com isso é 

possível analisar a intensidade do tremor do indivíduo a fim de mostrar a 

necessidade de um tratamento mais intensivo ou não. Por fim, com os dados obtidos 

de determinado paciente irá desenvolver gráfico a fim de poder chegar a alguma 

conclusão sobre a intensidade da doença, já que não exista cura.   

Contudo, caracterizar que nem todo tremor é Parkinson, primeiramente deverá 

consultar algum um neurologista para dar o diagnostico correto. Discutir sobre esta 

doença em relação a sua cura, ninguém a descobriu. Ao avaliar o dispositivo, pode 

se citar que é um auxílio para diagnosticar o período de tratamento o tremor fique 

com menor intensidade, ou se não houve melhora. 

Implantar isto na humanidade pode se tornar útil e inovador, por ser de simples uso 

e compreensão. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foram soldados os fios jumpers nas portas do acelerômetro e foram 

testados afim de não sofrer mal contato. Ao conectarmos o microcontrolador ao 

acelerômetro passamos a controla-lo e receber coordenadas para que pudéssemos 

analisa-las. Após isso, foi possível testar em um paciente que possua a Doença de 

Mal de Parkinson, com a intenção de analisarmos o sintoma. Foi ligado o módulo 

“Ethernet Shield” ao microcontrolador para analisar a compatibilidade e detectamos 

que estava em perfeitas condições. Ao analisarmos a intensidade do tremor foi 

detectado um valor inicial, ou seja, a partir daquele valor o acelerômetro detectaria o 

sintoma da doença. Os dados obtidos com os testes foram gravados no cartão micro 

SD que está ligado a um módulo “Ethernet Shield”. Por fim foi gerado um gráfico no 

Microsoft Excel onde as coordenadas geradas nos permite a visualização no gráfico. 



5.  DESENVOLVIMENTO 

 

Neste capítulo será apresentado os conceitos teóricos que contribuíram para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

5.1. Arduino  

 

Podemos chama-lo de microcontrolador, funciona como uma plataforma de 

prototipagem eletrônica incluindo em uma placa com entrada e saída e permitindo o 

controle de sistemas interativos. Sendo sua plataforma composta por hardware e 

software.  

Hoje em dia, é muito utilizado na robótica, segurança, automação e outras áreas. 

Neste trabalho usamos o Arduino Uno, composto pelos seguintes hardwares:  

 - Conversor Serial (entrada USB) 

 - Entradas e saídas digitais 

 - Fonte de alimentação 

 - Pinos de alimentação 5V - 3.3V e 0V(Vcc e GND) 

 - Entradas Analógicas ( ou saídas digitais) 

 - CPU ATMEL  

 

 

 

 

 

 

5.2. Ethernet Shield 

 

Shields, placa que une à placa original, agregando diferentes funcionalidades. Serve 

para fazer a comunicação do Arduino com uma rede Ethernet ou através USB com 

androide. No nosso caso, utilizamos a Shield Ethernet, pois com os dados captados 



devido estudos que foram realizados com o Acelerômetro GY80. Assim, são 

gravados no SDCard ( micro SD) que é alocado na shield. Escolhemos ela por ter 

baixo custo e por ser de fácil implementação. Ao conectarmos a shield com o 

arduino, temos o domínio dela pelo arduino. 

 

 

 

5.3. Cartão micro SD 

 

O cartão micro SD, responsável por ficar alocado todos os dados obtidos durante os 

testes feitos em cada paciente. Com um adaptador para colocar o cartão, será 

permitido colocar os dados em forma de gráfico e visualizar no computador ou 

notebook. 

A ideia de utilizar o cartão é devido a questão de armazenamento e portabilidade.  

Prevenindo perca dos dados, já que uma vez armazenados no computador pode ser 

corrompidos com maior facilidade. Então todos os dados obtidos estarão gravados 

no computador e no cartão SD por questão de segurança. 

 

 



 

 

5.4. Acelerômetro GY80 

 

O acelerômetro funciona como um instrumento de medir a aceleração de algo, ou 

seja, mede os movimentos através de três coordenadas, sendo elas: X,Y e Z. Hoje 

em dia em aparelhos eletrônicos como celulares que serve para calibrar e nos 

computadores Server para manter o disco rígido seguro ao sofrer alguma queda, 

parando a HD em movimentos bruscos. 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. Microsoft Excel 

 

O Microsoft Office Excel 2007 é uma ferramenta avançada que pode utilizar para 

criar e formatar folhas de cálculo e analisar e partilhar informações para que possa 

tomar decisões mais informadas. Com a interface de utilizador Microsoft Office 

Fluent, a visualização avançada de dados e as vistas de Tabela Dinâmica, é fácil 

criar e utilizar gráficos com um aspeto profissional. O Microsoft Office Excel 2007, 

combinado com o Excel Services, uma nova tecnologia que vai ser fornecida com o 

Microsoft Office SharePoint Server 2007, oferece melhorias significativas para 

partilhar dados com maior segurança. Pode partilhar informações empresariais 

confidenciais de uma forma mais generalizada com mais segurança com os colegas 

de trabalho, clientes e parceiros comerciais. Ao partilhar uma folha de cálculo 

utilizando o Microsoft Office Excel 2007 e o Excel Services, pode navegar, ordenar, 

filtrar, introduzir parâmetros e interagir com as vistas de Tabela Dinâmica 

diretamente no browser. 

 

5.6. Luva 

 

A ideia de uma luva, para colocar na mão do paciente para ser feito os testes. Uma 

luva prática de ser colocado para não causar desconforto, material leve, duradouro e 

de fácil portabilidade. O principal objetivo é fazer os testes no paciente sem causar 

danos ou incomodo, a fim de ter uma precisão mais nítida na hora de recolher os 

dados captados. 

 

 



6. RESULTADOS 

 

Durante e após a elaboração do projeto nota-se uma precisão na análise do tremor, quando 

observado a sensibilidade do sensor acelerômetro passando as coordenadas x,y e z para o 

microcontrolador, incluindo a segurança dos dados sem o comprometimento de perda de 

alguma posição, sendo possível visualizar a intensidade do tremor através do gráfico gerado 

pelo Microsoft Office Excel através da opção importar texto no campo dados, como 

podemos observar na Tabela a seguir: 

 

Gráfico 1 – Relação entre as posições x, y e z e nível para sua intensidade 

 

Figura - Protótipo 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando o cenário atual dos sistemas de análise da doença Mal de Parkinson, 

os exames são eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância 



magnética, análise do líquido espinhal; esses exames atuais precisam de um 

diagnóstico auxiliar adicional para aumentar a precisão dos resultados obtidos com 

uma análise apurada que será apresentada em forma gráfica, e os pontos que 

excederem a faixa máxima da escala condicional do gráfico que determinará o nível 

do tremor da doença. Pensando nisso, este projeto tem o objetivo de apresentar ao 

paciente um acompanhamento preciso somado aos demais exames existentes, 

visando detectarem o grau do tremor possibilitando ao médico fazer um diagnóstico 

mais preciso.  

Portanto, a implementação do medidor do tremor do mal de Parkinson traz 

benefícios para uma análise adicional com precisão sobre o efeito dos tremores 

causado pela doença de modo geral. 

As perspectivas futuras incluem um exame pessoal sem a necessidade de estar 

presente em um consultório frequentemente, pois se tem a possibilidade do 

microcontrolador junto à placa ethernet enviar por internet o arquivo de texto com a 

leitura do tremor para o médico analisar a frequência e a gravidade da doença, 

tendo como vantagem a segurança dos dados obtidos salvos em um micro cartão sd 

e caso o paciente não tenha o acesso a internet a análise será salva no sd do 

medidor de tremor pessoal. 
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