
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: NÍVEIS DE INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS (EMI) GERADO POR ESTIMULADOR
ELÉTRICO NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO (TENS) EMPREGADO EM CLINICA DE
FISIOTERAPIA.

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE BRAZ CUBASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LEANDRO DEIVITE FARIA FERREIRA, PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANOORIENTADOR(ES): 



1 - RESUMO - Interferências Eletromagnéticas (EMI) são problemas comuns 

em equipamentos eletroeletrônicos, pois todo e qualquer circuito eletrônico 

produz em seu funcionamento algum tipo de campo eletromagnético, fazendo 

com que este se torne um gerador de EMI. Este artigo apresenta um modelo de 

teste de conformidade convencional para ruído EMI e certificação quanto a 

Compatibilidade Eletromagnética (EMC) do aparelho Estimulador Elétrico 

Neuromuscular Transcutâneo, sendo empregado um filtro de rede passa baixa 

LISN designado para isolar o equipamento em teste da rede de alimentação 

CA, conectado a um analisador de espectro via cabos coaxial estabilizando a 

impedância em 50Ω. Com base nos dados após a análise espectral, obteve-se 

EMI na faixa de 60 dB/μVm à partir de 10 MHz de frequência. Os resultados 

permitem concluir qual tipo de filtro utilizar para manter o índice de EMI num 

limite abaixo de 60 dB/μVm, conforme as normas FCC Part 15; Classe B e FCC 

Part 18, na faixa de frequência de 150KHz até 30MHz. Com aplicação do filtro 

para altas frequências os resultados finais ficariam abaixo de 48 dB/μVm, 

atendendo as normas em até 80%. 

2 - INTRODUÇÃO - O profissional de fisioterapia tem buscado no mercado 

soluções que, além da qualidade, possam diminuir o tempo nos tratamentos de 

traumas. Tais mudanças podem ser observadas quando se acompanha as 

atualizações dos equipamentos empregados nos tratamentos de doenças e 

distúrbios do movimento, e a sua função nos órgãos e sistemas do corpo 

humano. O Estimulador Elétrico Neuromuscular Transcutâneo (TENS), é uma 

terapia que utiliza uma corrente elétrica aplicada superficialmente à pele 

através de eletrodos. Ela é utilizada para o tratamento de dor e ela exerce sua 

função analgésica ativando mecanismos de controle internos do sistema 

nervoso. Consequentemente, ela é não invasiva, não vicia, não oferece riscos 

e praticamente não desencadeia efeitos colaterais. Portanto, não é de se 

surpreender que o TENS tenha se tornado um método para tratamento de da 

dor amplamente utilizado. 

3 - OBJETIVO  - Realizar ensaios de emissões conduzidas no TENS e propor 

soluções para possíveis ocorrências de não conformidade com as normas 

internacionais de compatibilidade eletromagnéticas (EMC). 



4 - MÉTODO - Nos ensaios de EMC foram empregados um analisador de 

espectro Agilent / HP E 7405A, rede de impedância e filtros, um LISN HP 

11967D, Cabos BNC e conectores tipo N e BNC, Microcomputador, Interface e 

adaptadores IE488-USB, filtros de ferrita, software de controle Agilent E7415-

90021. 

5 - DESENVOLVIMENTO - Encontrar soluções para Eliminarem uma EMI 

tornam-se cada vez mais preocupantes para os fabricantes de equipamentos 

eletro-eletrônicos. Todo e qualquer circuito eletrônico produz em seu 

funcionamento algum tipo de campo eletro-magnético, fazendo com que este 

se torne um gerador de EMI. Equipamentos eletro-eletrônicos, que são 

destinados a serem comercializados na área da saúde, devem atender os 

níveis de EMI que são regulamentados pelas Normas FCC-Part 15/- Classe B 

(Equipamentos para tecnologia da informação), IEC/CISPR11 (Equipamentos 

industriais, científicos e médicos) ou IEC/CISPR22 (Equipamentos para 

tecnologia da informação). 

5.1 - UM ESTUDO DAS EMISSÕES CONDUZIDAS EM EQUIPAMENTOS 

ELETRO-MÉDICOS É APRESENTADO NESTE ARTIGO  - onde será 

submetido a ensaios laboratoriais.  Foi analisado um Estimulador Elétrico 

Neuro-muscular Transcutâneo (TENS) e medido os níveis das emissões 

conduzida para faixa de 9 kHZ ate 30 kHZ. Os resultados dos ensaios (ESE) 

são apresentados em função de níveis de radiação estabelecida em normas. 

Uma discussão sobre os resultados obtidos para este equipamento é realizada 

e os resultados são comparados com os níveis de ruído aceitáveis estabelecido  

nas  normas. 

6 - RESULTADOS PARCIAIS  - Os dados obtidos, todos ficaram num nível de 
emissão conduzida menor que 60 dB/μVm, isso em até 30MHz, atendendo em 
80% as normas FCC-Part -15/- Classe B e FCC-Part-18. Para atenuação por 
completo da EMI é necessário inserir filtro de ferrite, cujo os estudos serão 
realizados e as expressões matemáticas empregadas no decorrer dos estudos. 

 

 

 



6.1 - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA CONDUZIDA SEM F ILTRO NO 
EQUIPAMENTO TENS. 

 

6.2 - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA CONDUZIDA COM F ILTRO NO 
EQUIPAMENTO TENS. 
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