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RESUMO

A eletromiografia (EMG) é uma ferramenta importante na análise clínica da marcha e bastante utilizada para revelar informações relacionadas ao 
estado de ativação do músculo tanto de origem inflamatória quando de origem degenerativa. Doenças metabólicas que promovam distúrbios nos 
músculos também podem ser analisadas. Fisioterapeutas utilizam a eletromiografia para avaliar padrões de respostas musculares e eficácia de 
tratamentos. Na área de educação física é um exame bastante utilizado durante a verificação das melhores posições para trabalhar certos 
músculos, pode também ser feito para que se estabeleça o ponto de fadiga de cada pessoa, evitando assim lesões e protegendo o atleta. A 
viabilidade econômica para o desenvolvimento projeto acadêmicos se justifica em relação aos preços e as dificuldades de assistência técnica, 
tendo em vista que um equipamento de EMG comercial tem um custo médio acima dos R$ 4000,00 no mercado brasileiro. Esta pesquisa tem 
como objetivo desenvolver uma alternativa de baixo custo que viabilize a aplicação dos métodos EMG pelos profissionais e acadêmicos de 
diversas área a qual o aparelho pode ser aplicado. A proposta utiliza filtros ativos para filtragem e retificação de sinais e um microcontrolador 
para efetuar a conversão AD e exportação dos dados, que possibilita a visualização das medições por parte de profissional ou acadêmico, 
permitindo que sejam construídos os diagnósticos baseados na eletromigrafia. Para a aquisição e amplificação do sinal foi utilizado um 
amplificador de instrumentação AD620 da Analog Devices, esse amplificador possui um ganho bem elevado que varia de 1 a 10.000 com alta 
impedância de entrada, um modo de rejeição comum na faixa de 100db e uma resposta a frequência bem elevada em média a 120kHz, nesta fase 
de aquisição foi ajustado para um ganho de 97, para a segunda fase que será a filtragem do sinal, foi ajustado para um filtro passa-alta com a faixa 
de corte a 10hz e ganho de 2,2 isso irá eliminar os ruídos provenientes dos cabos e finalmente foi utilizado um filtro passa-baixa com a faixa de 
corte a 500Hz e ganho de 4,85 eliminando frequências que não são provenientes de sinais neuromusculares, no terceiro passo foi instalado um 
retificador de onda completa para ajustar o sinal de forma que não haja perda de informação na conversão AD, para as etapas 2 e 3 foi utilizado 
um amplificador operacional TL084 da ST, a vantagem desse amplificador se caracteriza por ser 4 em 1, ou seja, um único CI  já possui os filtros e 
o retificador assim economizando espaço na placa e dinheiro, para o controle lógico da solução foi selecionada a plataforma Arduino UNO para 
fazer a conversão analógica digital do sinal. O primeiro cenário de teste foi realizado em ambiente de laboratório, utilizando uma solução 
computacional para simular o funcionamento do circuito, onde foi injetado um sinal com uma tensão e frequência específica e verificou-se a 
saída. Teste 1: entrada de 1mV a 60Hz, a saída final foi de 940mV muito próximo a 1V. Teste 2: entrada de 1mV a 0Hz, a saída final foi de 29,7mV 
muito próximo a 0V. Os resultados confirmam a solução proposta acima. O segundo passo foi testar em um voluntário em uma clinicas 
fisioterápicas em conjunto com um profissional da área de saúde, onde o resultado também foi satisfatório. O maior resultado desse projeto será 
dispor para a população e comunidade cientifica uma forma de construir um aparelho de EMG muito preciso e de baixo custo, toda a construção 
do aparelho de EMG teve um custo de R$ 60,00, a maior parte desse custo é referente ao amplificador de instrumentação AD620 que custa em 
média R$ 20,00 e os outros materiais eletrônicos juntos não ultrapassam a soma de R$ 10,00, o restante dos custos estão relacionados à 
confecção da Placa e o frete dos equipamentos,  possibilitando o acesso para uso em vários campos de pesquisa em que pode abranger a 
eletromigrafia.
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