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Abstract: Tremor is the most common movement 
disorder characterized by repetitive and stereotyped 
movements. The movement caused by tremor can be 
associated to many factors such as neurological 
disorders and natural processes. The latter is often 
referred to as physiological tremor and is present in 
greater or lesser degree, in all humans. The presence 
of severe tremor disorders causes many difficulties, 
and can indicate even the presence of diseases 
related to central nervous system. Thousands of 
people each year, begin to present some type of 
motor dysfunction, which interferes in their daily 
activities and reduces significantly the quality of life 
of these individuals. In this context, many studies 
aim to develop orthotic devices for tremor 
suppression. The results of these studies suggest that 
controllable mechanical suppression of tremor by 
orthotic means is a feasible intervention. Different 
technologies are applied in the development of 
orthotic devices for tremor activity suppression and 
this study aim to describe their results. 
Palavras-chave: Tremor supression, Orthotic device, 
Rehabilitation Robotics. 
 
Introdução 
 

O tremor humano é uma manifestação clínica 
caracterizada por movimentos involuntários de caráter 
oscilatório e rítmico, mais ou menos regular, 
aproximadamente sinusoidal, em volta de um eixo fixo 
no espaço, de qualquer parte do corpo, decorrente de 
contrações de músculos antagonistas, podendo ser 
síncronas ou alternantes, observados mais nos membros 
superiores, membros inferiores e cabeça. [1, 2] 

Essa manifestação é o distúrbio mais comum do 
movimento [1] e a doença motora mais comum em 
humanos [3] que resulta em grande procura de consultas 
com neurologistas. Todos os anos, milhares de pessoas, 
passam a apresentar algum tipo de disfunção motora. 
Estudos e estatísticas governamentais mostram que a 
população idosa é a mais afetada pelo tremor e suas 
consequências, como, por exemplo, a limitação física 
destes indivíduos [3-5]. 

Dados recentes do Ministério da Saúde (disponível 
no sítio www.saude.gov.br. Acesso em 01 jun. 2012) 
sugerem que nem sempre sinais como tremor e perda de 

equilíbrio significam a presença de doenças 
neurológicas, como doença de Parkinson, que atingem 
principalmente a população acima dos 50 anos. Segundo 
este Ministério, cerca de 25% dos pacientes que 
apresentam sinais de Parkinson não têm a doença. O 
diagnóstico impreciso dessas patologias e a consequente 
utilização de medicamentos não necessários ou 
inadequados resulta também no desperdício de recursos 
públicos. Dados como esse, ressaltam a relevância desse 
estudo no contexto nacional. 

A população brasileira acima dos 60 anos duplicou 
nas últimas décadas e, pesquisas que visam o 
desenvolvimento de produtos que beneficiam e 
melhoram a qualidade de vida desses indivíduos, são 
urgentes e essenciais.  

Nota-se ainda que o tremor humano é um problema 
de saúde pública enfrentado pelos países ocidentais. Os 
custos relacionados com aspectos médicos e sociais, 
necessários ao diagnóstico/tratamento do tremor, têm 
crescido incessantemente nas últimas décadas e atingem 
atualmente cifras da ordem de bilhões de dólares em 
vários países.  

A manifestação do tremor pode causar incapacidade 
funcional considerável, por vezes intolerável levando ao 
afastamento social pela interferência nas atividades de 
vida diária e atividades instrumentais de vida diária 
como a alimentação, escrita, vestuário e manutenção de 
alguns cuidados pessoais [6]. Um tratamento que 
busque a atenuação dos sintomas e a criação da 
possibilidade de uma pessoa com tremor realizar tarefas 
diárias constituem forma importante de intervenção. 

Basicamente, há duas categorias de tremores, o 
fisiológico e o patológico. O tremor fisiológico está 
associado a processos naturais e está presente, em maior 
ou menor intensidade, em todos os seres humanos [7], 
ocorre normalmente em todas as pessoas saudáveis e, 
geralmente, não pode ser observado a olho nu. [1] 

 O tremor fisiológico ocorre para a maioria dos 
autores na frequência de 8-12 Hz [8] e pode variar com 
a idade, sendo que uma das explicações para sua 
existência é a de que seria o reflexo do 
balistocardiograma, isto é, da vibração passiva dos 
tecidos do corpo produzida pela atividade mecânica do 
coração [9]; ou seja, decorrente de reflexos mecânicos 
dos batimentos cardíacos e também dos reflexos 
neurais. 
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O tremor patológico pode estar associado a diversos 
fatores, tais como disfunções neurológicas [7], sendo 
bem mais lento que o fisiológico, ocorrendo na 
frequência de 4-7 Hz. Atinge certos grupos musculares 
como partes distais dos membros, cabeça, língua, corda 
vocal e, raramente, o tronco [10]. 

Alguns estudos têm sugerido que o tremor 
moderado, o qual acompanha o processo natural de 
envelhecimento pode ser diagnosticado como tremor 
patológico. É também possível que o tremor patológico 
seja erroneamente diagnosticado como tremor 
fisiológico [4]. Isso ocorre porque o marco divisório 
entre o tremor fisiológico e o resultante de disfunções 
neuromusculares, conhecido como tremor patológico, é 
tênue e ainda não foi precisamente estabelecido, visto 
que as alterações no controle do SNC que o causam 
podem ser naturais ou advindas de doenças graves, tais 
como o tremor cerebelar, o essencial e o parkinsoniano 
[4], além de outros, como o tremor psicogênico, o 
ortostático, o neuropático, sendo estes considerados 
relativamente raros pela literatura médica [11]. 

O tremor pode ser classificado de distintas maneiras, 
de acordo com a etiologia, fenomenologia, frequência e 
localização. Segundo a fenomenologia, ou melhor, de 
acordo com as circunstâncias em que se manifesta, 
pode-se ter o tremor de repouso ou o tremor de ação [1]. 

O tremor de repouso manifesta-se quando a parte do 
corpo afetada está sem ativação voluntária e não se 
encontra sobre o efeito da gravidade. Costuma ter a 
característica de adução-abdução ou de flexão-extensão. 
Já o tremor de ação ocorre durante a contração 
voluntária dos músculos envolvidos [1]. Pode ser 
subdividido em tremor postural (quando se mantém 
voluntariamente uma posição contra a gravidade), 
cinético (durante o movimento voluntário de uma 
extremidade), tremor intencional (durante o movimento, 
mas especificamente na intenção de atingir um alvo), 
tarefa-específica (manifesta-se quase exclusivamente 
durante ato motor específico, como a escrita ou o 
manuseio de instrumento musical) e isométrico (quando 
o segmento afetado está contraído sem que ocorra o 
deslocamento desse segmento corporal) [1].  

Segundo a frequência, ou melhor, segundo o número 
de oscilações do segmento afetado em uma unidade de 
tempo o tremor pode ser dividido em: tremor de baixa 
frequência, inferior a 4 Hz; tremor de média frequência, 
entre 4 e 7 Hz e tremor de alta frequência, superior a 7 
Hz [1].  

No que se refere à localização, é possível observar o 
tremor em qualquer parte do corpo, sendo os segmentos 
dos membros e da cabeça os mais acometidos. Pode 
haver o acometimento de outras partes do corpo, como o 
tronco, mas essa situação não é tão comum [1]. 

O tremor Parkinsoniano, um tipo de tremor 
patológico, é causa principal de tremor de repouso e 
postural, registra-se na frequência típica de 3-6 Hz, mais 
observado em uma ou em ambas as mãos, menos notado 
nos lábios, na língua e nos pés. [10] 

A presença acentuada do tremor causa diversos 
transtornos e dificuldades nas tarefas diárias 

interferindo, principalmente, nos movimentos 
voluntários dos membros superiores dos indivíduos. O 
membro superior é constituído de ossos da cintura 
escapular, braço, antebraço e mão, que tem como função 
desenvolver trabalho, ou seja, são sistemas de 
articulações sinoviais e alavancas para permitir variado 
posicionamento da mão, um órgão delicado, capaz de 
desempenhar sofisticadas tarefas de exploração, 
apreensão e manipulação [12].  

A forma mais incapacitante do tremor é o tremor de 
intenção cinético, apresentado durante contração 
muscular voluntária. É muito comum em pacientes com 
esclerose múltipla e traumatismo craniano. A amplitude 
deste tremor pode chegar a valores tão altos que chegam 
a impedir que uma pessoa realize certos movimentos 
simples com precisão aceitável, tais como comer 
sozinho, beber, escrever e manter alguns cuidados 
pessoais.  

Dessa forma, o dispositivo ortótico ou órtese 
consiste em uma forma alternativa de tratamento do 
tremor, podendo ter um design simples e discreto, 
projetado de forma que permitirá a livre movimentação 
do membro superior do usuário sem interferir nos seus 
movimentos durante a realização de suas atividades. 

Esta alternativa para tratamento dos efeitos do 
tremor ainda é pouco explorada e merece atenção 
especial, ainda mais levando em consideração a busca 
da atenuação dos sintomas e a criação da possibilidade 
de uma pessoa com tremor exacerbado realizar tarefas 
diárias. Neste contexto, a busca por estratégias que 
possibilitem a atenuação do tremor humano de forma 
não invasiva e eficiente é um tópico de pesquisa 
relevante que vem recebendo pouca atenção em nosso 
país, demonstrando a carência de estudos que busquem 
encontrar alternativas viáveis para a melhoria da 
qualidade de vida desta parcela da população. 
 
Materiais e Métodos 
 

O presente trabalho consiste na análise de alguns 
métodos de supressão do tremor de membros superiores 
através do uso de dispositivos ortóticos. Diferentes tipos 
de tecnologias são aplicados no desenvolvimento de 
órteses que possibilitam a atenuação do tremor humano 
nos membros superiores durante a realização de 
movimentos voluntários.  

Os resultados advindos deste estudo possibilitarão 
uma análise crítica a respeito das tecnologias 
disponíveis para o desenvolvimento de um protótipo de 
órtese capaz de auxiliar os movimentos voluntários de 
indivíduos que apresentam diagnóstico de tremor, tanto 
fisiológico quanto patológico.  
 
Estratégias para atenuação do tremor humano 
 

O tratamento padrão para atenuação do tremor é o 
uso de medicamentos. Contudo, como o diagnóstico 
entre tremor patológico e fisiológico ainda não pode ser 
precisamente realizado, as drogas são prescritas 
adotando-se a forma de tentativa e erro. Até mesmo 
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quando os medicamentos produzem a atenuação do 
tremor, trazem efeitos colaterais indesejados podendo 
causar, inclusive, dependência com relação a certas 
substâncias utilizadas. [6, 13] 

Uma alternativa diversa, que já tem sido aplicada, 
para a atenuação do tremor é através da realização de 
pequenas cirurgias diretamente no cérebro. 
Notoriamente, esta técnica é demasiadamente invasiva e 
ainda só pode ser feita para certos tipos de tremores 
patológicos, como o tremor parkinsoniano. Nitidamente, 
este não poderia ser um tratamento adotado para um 
sujeito com tremor fisiológico.  

Uma abordagem alternativa, capaz de restaurar a 
função do membro superior de uma pessoa com tremor 
é o auxílio do membro com técnicas de compensação. 

Uma técnica de compensação para auxílio do 
membro com tremor se dá através do uso de um 
dispositivo robótico denominado órtese. Este tipo de 
tecnologia pode ser ativo ou passivo. Será ativa a órtese 
que, além de reprimir o movimento do membro, causa 
também movimentação. De outro lado, será passiva a 
órtese que apenas suprimir a movimentação do membro 
na qual é utilizada.  

Uma órtese de membro superior deve atender à 
possibilidade de medição e quantificação do 
movimento, com a finalidade de permitir que o sistema 
de feedback tenha informações valiosas como 
velocidade, aceleração e posição. Além disso, o 
dispositivo atuador deve ter massa e volumes pequenos, 
de forma a ser incorporado dentro da órtese. É essencial 
também que o dispositivo atuador seja silencioso e com 
um consumo energético baixo, de forma que possa ser 
alimentado por uma bateria simples durante um 
prolongado período de tempo. 

Contudo, ao realizar uma análise dos dispositivos 
ortóticos desenvolvidos em alguns estudos [14-16], é 
possível observar que tais protótipos não atendem ou 
atendem de forma inadequada as necessidades do 
usuário, com relação à performance, conforto,  peso, 
mobilidade e estética. É importante salientar que a 
órtese deve suprimir o tremor e, ao mesmo tempo, 
garantir a perfeita realização dos movimentos naturais. 
Além disso, o dispositivo deve ser fácil de ser colocado 
e removido.  

Para uma pessoa que apresente tremor do membro 
superior em vários graus de liberdade, uma órtese mais 
genérica seria necessária para reestabelecimento de toda 
a funcionalidade do braço. É necessário verificar, 
todavia, os efeitos musculares causados pelo uso 
prolongado da órtese.  

Diante do que foi demonstrado, é possível observar 
que a utilização de uma órtese é uma estratégia eficiente 
e não invasiva para atenuação do tremor. Esta 
alternativa poderá ser usada, principalmente, em pessoas 
que apresentem quadros alérgicos aos medicamentos 
disponíveis no mercado ou, até mesmo, impossibilidade 
de se submeterem a tratamento cirúrgico, seja por 
alguma restrição médica ou até mesmo em detrimento 
de uma idade avançada.  
 

Supressão do tremor humano através de reabilitação 
robótica 
 

A comunidade científica está cada vez mais 
interessada na denominada reabilitação robótica. Um 
dos aspectos importantes para o campo da reabilitação 
robótica é a interação intrínseca entre humano e robô. 
Essa interação tem um duplo aspecto, isto é, em 
primeiro lugar, uma interação cognitiva, por meio da 
qual o humano é capaz de controlar o robô enquanto 
este retorna um feedback ao usuário e, em segundo 
lugar, uma interação biomecânica, por meio da qual 
ocorre aplicação de forças recíprocas e controladas entre 
robô e humano. [15] 

Um exemplo típico da interação cognitiva consiste 
no controle robótico por meio de sinais 
eletromiográficos (EMG). Neste caso, os sinais 
mioelétricos são usados para controlar e conduzir os 
movimentos de uma órtese inteligente. O feedback 
advindo da órtese pode ser implementado de diferentes 
maneiras. Por outro lado, um exemplo clássico de 
interação biomecânica pode ser encontrado no uso de 
exoesqueletos funcionais para compensação da marcha. 
Neste último caso, o exoesqueleto robótico aplica uma 
compensação para suporte da marcha humana, ou seja, 
através da estabilização da fase de apoio. Em geral, os 
robôs utilizados para reabilitação podem ser 
classificados em três categorias: mecanismo de suporte 
postural; mecanismo de reabilitação; robôs para auxílio 
ou substituição das funções do corpo. [15] 

Estudos têm afirmado que diferentes tipos de tremor 
podem responder a uma carga biomecânica aplicada. 
Em particular, tem sido clinicamente testado que o 
aumento do amortecimento ou da inércia do membro 
superior conduz a uma redução dos movimentos de 
tremor. [17] 

O fenômeno acima descrito abre possibilidades para 
uma abordagem ortopédica do tremor. Uma órtese é um 
dispositivo vestível (exoesqueleto), que atua em 
paralelo com o membro afetado. No caso de supressão 
do tremor, o exoesqueleto deve aplicar uma carga de 
amortecimento ou inercial nas articulações dos 
membros. Como um dispositivo vestível, deve esta 
órtese apresentar características estéticas, cosméticas e 
funcionais. [17] 

A órtese é definida como um dispositivo médico que 
atua em paralelo a um segmento do corpo, a fim de 
compensar alguma função perdida. A principal função 
dos membros superiores é garantir que a mão 
implemente suas funções e atinja qualquer ponto no 
espaço, especialmente qualquer ponto na superfície do 
corpo humano, de tal maneira, que a pessoa possa 
manipular, desenhar, e mover objetos, a partir do corpo 
ou para o corpo. 

Neste contexto, é possível encontrar na literatura 
alguns estudos que visam desenvolver sistemas ortóticos 
para controle e monitoração do tremor como, por 
exemplo, o projeto WOTAS (Wearable Orthosis for 

Tremor Assessment and Suppression) e o projeto 
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DRIFTS (Dynamically Responsive Intervention for 

Tremor Suppression) [14-17].  
O projeto WOTAS [17] foi desenvolvido pelo 

projeto DRIFTS como um sistema de medição 

experimental e como uma plataforma de teste para 

avaliação comparativa das estratégias e componentes 

necessários para supressão do tremor nos membros 

superiores. Juntamente com o protótipo foi 

desenvolvido um programa de computador para análise 

dos dados de tremor denominado WOTASoft. 
A plataforma WOTAS (Figura 1) é capaz de simular 

o comportamento dinâmico da órtese para supressão do 

tremor. Tal sistema possibilita a especificação de 

parâmetros tais como a impedância mecânica aplicada 

no pulso e cotovelo do sujeito que utiliza a órtese. Os 

sinais de saída podem ser monitorados e controlados em 

tempo real. Dessa forma, esse sistema possibilita a 

simulação do desempenho de órteses que venham a ser 

fabricadas futuramente e que utilizem atuadores e 

tecnologias novas. 
 

 
Figura 1: Protótipo ortótico do projeto WOTAS. (Figura 

retirada do sítio http://autonomia.ibv.org/en/drifts. 

Acesso em 10 de maio de 2012). 
 

O projeto WOTAS visa o desenvolvimento de uma 

órtese baseada em atuadores mecânicos capazes de 

implementar algoritmos de supressão do tremor humano 

de membros superiores. Este projeto apresenta dois 

objetivos principais: o controle e a validação da 

estratégia para redução biomecânica do tremor. 
Contudo, a supressão do tremor através de cargas 

mecânicas aplicadas no membro superior por 

exoesqueletos robóticos implica em uma interação entre 

o usuário e o robô. Existem duas principais 

preocupações sobre a biomecânica dessa interação, 

sendo elas, a tolerância do usuário para pressão e a 

caracterização mecânica dos tecidos moles dos 

membros superiores. Estes aspectos devem ser 

considerados com cautela nesse tipo de protótipo, visto 

que a aplicação de uma força de intensidade superior à 

suportada pelo sujeito poderá acarretar em lesões 

graves.  
O conceito do projeto WOTAS baseia-se no 

desenvolvimento de um exoesqueleto ativo para 

membros superiores, baseado em tecnologia robótica, 

capaz de aplicar forças para supressão do tremor e 

recuperação da informação cinemática do membro 

superior acometido pelo tremor. [17] 
O dispositivo proposto pelo projeto WOTAS 

destina-se a suprimir o tremor em três articulações 
anatômicas com alta contribuição para o tremor: 

cotovelo (flexão-extensão), antebraço (pronação-
supinação) e punho (extensão-flexão). No conceito 
WOTAS os dedos permanecem livres. [17] 

O peso total do sistema WOTAS é de 

aproximadamente 850 g. O programa completo de testes 

realizados para validação do sistema WOTAS mostrou 

que o sistema não afeta a amplitude de movimento 

normal do usuário. Além disso, o peso da órtese é 

aceitável e não causa desconforto. [17]  
O projeto DRIFTS, inicialmente, comparou a 

funcionalidade de dois sistemas diferentes: a órtese 

desenvolvida pelo projeto WOTAS e um sistema 

baseado em fluidos capazes de modificar suas 

características de viscosidade de acordo com a variação 

dos campos magnéticos presentes. Este último é 

denominado Double Viscous-Beam-based orthosis 

(DVB), um dispositivo quase comercial desenvolvido a 

partir do conceito original de amortecimento viscoso. 

[14] Neste caso, a órtese é capaz de aplicar um 

amortecimento viscoso controlado através do uso de um 

produto denominado magneto-rheological fluids 

(MRFs). 
Os resultados obtidos a partir dos testes iniciais 

permitiram concluir que ambas as órteses são capazes 

de suprimir o tremor e, além disso, permitem a livre 

movimentação do membro. [14]  
Alguns estudos [6, 13], assim como o projeto 

DRIFTS [14], têm demonstrado que a utilização de uma 

órtese amortecedora no pulso pode reduzir 

drasticamente a amplitude do tremor de intenção 

cinético de membros superiores, ajudando a restaurar o 

controle funcional do membro. [6, 13, 14] 
O amortecimento é gerado a partir da utilização de 

um fluido conhecido como Magneto-Rheological Fluids 

(MRFs). Os MRFs são matérias que respondem a um 

campo magnético aplicado, gerando uma mudança de 

comportamento. O fluido MRF possui a capacidade de 

se transformar de líquido a quase um sólido. Na forma 

simples, os MRFs consistem em pequenas partículas de 

ferro suspensas em uma solução oleosa. Em seu estado 

inicial, ou seja, sem a aplicação do campo magnético, o 

MRF se comporta como um fluído normal. Contudo, 

quando há aplicação de um campo magnético, as 

partículas começam a se movimentar formando pontes 

nas direções das linhas de fluxo magnético. Dessa 

forma, dependendo da concentração de partículas de 

ferro suspensas em solução e da força do campo 

magnético aplicado, torna-se possível alterar o 

comportamento do MRF. [13] 
A órtese desenvolvida no projeto DRIFTS (Figura 2) 

foi validada em testes que evidenciaram a capacidade da 

mesma em suprimir o tremor. Além disso, tais 

resultados sugeriram que a supressão mecânica do 

tremor por métodos ortóticos pode ser uma alternativa 

de tratamento eficiente. [14] 
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O grau de redução tremor depende da potência 

associada ao tremor. A redução causada pela órtese pode 

ser alta e chegar a 98% em casos graves. [14] Além 

disso, ainda há indícios de que, para muitas pessoas que 

sofrem com o tremor, a supressão mecânica do tremor 

pode produzir um feedback de reforço, ou seja, quando 

os sujeitos percebem uma redução inicial do tremor 

devido à órtese, acabam exibindo uma nova redução 

espontânea do tremor. Contudo, há também indícios de 

que alguns participantes com tremor pode apresentar 

migração do tremor de uma articulação controlada para 

outras articulações livres. [14] 
 

 
Figura 2: Protótipo ortótico do projeto DRIFTS. (Figura 

retirada do sítio http://autonomia.ibv.org/en/drifts. 

Acesso em 10 de maio de 2012). 
 

Anteriormente ao projeto DRIFTS alguns estudos 

objetivaram o desenvolvimento de órteses para 

supressão mecânica do tremor. Dentre eles, podem ser 

mencionados:  
Órtese CEDO – Trata-se de um protótipo de órtese 

que permite três graus de liberdade para realização de 

atividades na superfície de uma mesa e aplica uma 

resistência proporcional no braço do sujeito por meio de 

freios magnéticos controlados por computador. [18]  
Neater Eater – Trata-se de uma técnica auxiliar 

destinada a ajudar as pessoas com tremor durante a 

atividade de realizar suas refeições. Consiste em um 

braço com função de amortecimento e com uma colher 

na extremidade.  [14] 
Mouse Trap – Consiste em um mouse de 

computador capaz de suprimir o tremor através de 

amortecimento viscoso. [14] 
 
Conclusão 
 

Sabe-se que milhões de pessoas em todo o mundo 
apresentam quadros de tremor, sendo o tremor de 

membros superiores um quadro bastante comum. 

Devido ao seu complexo diagnóstico, o tratamento do 

tremor é difícil, exceto em casos muito específicos, 

através de tratamento medicamentoso e/ou cirúrgico. 

Dispositivos mecânicos que promovam a atenuação do 

tremor podem beneficiar um número considerável de 

pessoas. Contudo, não existe muito interesse nesse tipo 

de estudo, fazendo com que a tecnologia aplicada a esse 

projeto, sobretudo no Brasil, seja subdesenvolvida.  
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