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Resumo 

 

INTRODUÇÃO: A distrofia miotônica (DM) é uma doença neuromuscular 

caracterizada pela expansão instável do tripleto CTG no cromossomo 19. Possui 

duas formas: a tipo 1 (DM1 ou doença de Steinert); e a tipo 2 (DM2), sendo a DM1 

mais frequente e com manifestações sistêmicas, tais como miotonia (dificuldade de 

relaxamento muscular), cataratas, arritmias, fraqueza e atrofia muscular, entre 

outras, sendo a insuficiência respiratória um dos principais fatores preditivos de 

mortalidade e uma das principais causas de óbito. OBJETIVOS: Avaliar a 

sensibilidade/especificidade da taxa máxima de relaxamento dos músculos 

inspiratórios (MRR), a eletromiografia de superfície (sEMG) dos músculos 

esternocleidomastóideo (SCM), escaleno (ESC), paraesternal (2EIC), reto abdominal 

(RA) e a função pulmonar/muscular respiratória em pacientes com DM1 e sujeitos 

saudáveis. MÉTODOS: Foram convidados a participar do estudo, 74 indivíduos, 44 

pacientes com DM1 e 30 controles. Foram incluídos no estudo 31 sujeitos, (18 DM1 e 

13 controles). Após exclusões, a amostra final foi de 27 sujeitos, 16 pacientes com 

DM1 e 11 sujeitos saudáveis. Todos foram avaliados em relação à MRR dos 

músculos inspiratórios, à sEMG dos músculos respiratórios, à função muscular e 

pulmonar. RESULTADOS: A MRR foi menor nos pacientes com DM1 vs. controle 

(p=0,001) e foi considerada sensível e específica para identificar a doença na DM1 e 

descartá-la no grupo controle, área de ROC 0,87 (95%IC, 0,74 a 1,01, p=0,001). No 

grupo DM1 foram observados valores reduzidos de PImáx (p=0,0006), PEmáx 

(p=0,0002), SNIP (p=0,0014), CVF%pred. (p=0,0018) e VEF1%pred. (p=0,0004) e maior 

atividade da sEMG em repouso nos músculos SCM (p=0,0022) e ESC (p=0,004); 
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durante a prova de PEmáx no músculo 2EIC (p=0,003) e nos músculos SCM 

(p=0,02) e ESC (p=0,03) durante o sniff teste. CONCLUSÕES: A MRR é sensível e 

específica para identificar atraso no relaxamento dos músculos respiratórios e a 

função muscular respiratória encontra-se alterada nos pacientes com DM1, bem 

como a atividade elétrica dos músculos estudados.  

Palavras-chave: distrofia miotônica; músculos respiratórios; pressão inspiratória 

nasal; taxa máxima de relaxamento.  
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Abstract  

 

INTRODUCTION: Myotonic dystrophy (DM) is a neuromuscular disease 

characterized by unstable expansion of CTG triplet on chromosome 19. It has two 

forms: type 1 (DM1 or Steinert's disease); and type 2 (DM2), being the former the 

most frequent and showing systemic manifestations, such as myotonia (muscle 

relaxation difficulty), cataracts, arrhythmias, muscle weakness and atrophy, among 

others, respiratory failure being one of the main factors predictive of mortality and a 

leading cause of death. OBJECTIVES: To evaluate the sensitivity / specificity of the 

maximum relaxation rate of the inspiratory muscles (MRR), the surface 

electromyography (sEMG) of the sternocleidomastoid (SCM), scalene (SCA), 

parasternal (2ICS), rectus abdominis (RA) and lung function/respiratory muscle 

strength in patients with DM1 and healthy subjects. METHODS: We invited 74 

subjects to participate in the study, 44 patients with DM1 and 30 controls. The study 

included 31 subjects (18 DM1 and 13 controls). After exclusions, the final sample was 

of 27 subjects, 16 patients with DM1 and 11 healthy subjects. All of them were 

assessed for MRR of inspiratory muscles, for sEMG of the respiratory muscles, 

muscle and lung function. RESULTS: The MRR was lower in patients with DM1 vs. 

control (p = 0.001) and was considered sensitive and specific to identify the disease 

in DM1 and discard it in the control group, ROC area of 0.87 (95% CI, 0.74 to 1.01, 

p=0.001). DM1 group showed lower PImax (p=0.0006), PEmax (p=0.0002), SNIP 

(p=0.0014), CVF%pred (p=0.0018) and FEV1%pred. (p=0.0004) and higher sEMG 

activity of the SCM (p=0.0022) and ESC muscles (p=0.004) at rest; of 2EIC 

(p=0.003) during PEmax and of SCM (p=0.02) and ESC muscles (p= 0.03) during the 
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sniff test. CONCLUSIONS: The MRR is sensitive and specific to identify delayed 

relaxation of the respiratory muscles and respiratory muscle function is altered in 

patients with DM1. 

 

Keywords: myotonic dystrophy; respiratory muscles; sniff nasal inspiratory pressure; 

maximum relaxation rate.  
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As doenças neuromusculares (DNMs) agrupam um amplo espectro de 

afecções decorrentes do acometimento primário da unidade motora, composta pelo 

motoneurônio medular, raiz nervosa, nervo periférico, junção mioneural e músculo 

esqueléticos 1. Como exemplo de DNM podemos citar as distrofias musculares (DM), 

caracterizadas pela degeneração muscular progressiva que resulta na diminuição da 

capacidade metabólica dos músculos e, consequentemente, fraqueza. As DM 

apresentam diferenças clínicas, o que reflete a heterogeneidade molecular dos 

mecanismos fisiopatológicos e variam desde a forma congênita até o início da 

doença na idade adulta 2.  

Entre esse grupo de doenças, destaca-se a distrofia miotônica do tipo 1 (DM1) 

ou doença de Steinert, forma mais comum de distrofia nos adolescentes e adultos, 

sendo considerada a segunda mais comum DNM 3. É uma doença multissistêmica, 

autossômica dominante, cuja forma clássica da DM1 é caracterizada por fraqueza e 

atrofia muscular, miotonia, catarata, e geralmente anormalidades na condução 

cardíaca. Os adultos podem se tornar fisicamente incapacitados e ter sua 

expectativa e qualidade de vida diminuída. A morte geralmente resulta de 

complicações respiratórias, entre elas a insuficiência respiratória e/ou pneumonia 4, 

ou complicações cardíacas relacionadas à condução elétrica do músculo cardíaco 5.   

A miotonia, principal característica dessa doença, é caracterizada como 

sendo disparos repetitivos de potenciais de ação, causando contrações musculares 

prolongadas mesmo após a cessação do estímulo mecânico 6, gerando um atraso 

no relaxamento muscular 7. Determina o aparecimento de sintomas como a rigidez 

muscular e câimbras. A fraqueza muscular esquelética e a perda de massa muscular 

iniciam distalmente e progridem para regiões proximais com a progressão da 
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doença. O envolvimento da musculatura respiratória é freqüente, assim como o 

desenvolvimento de insuficiência respiratória 8.  

Uma vez que a presença da miotonia gera um atraso no relaxamento 

muscular em indivíduos com DM1, sua avaliação torna-se importante no 

acompanhamento desses indivíduos. A taxa máxima de relaxamento (maximum 

relaxation rate – MRR) dos músculos inspiratórios é calculada como a primeira 

derivada da pressão em função do tempo (dP/dt) durante a primeira metade da 

curva de relaxamento 9. Uma forma não invasiva de mensurar a MRR é através da 

pressão inspiratória nasal (ou sniff) 10. Além de alterações no relaxamento muscular, 

a miotonia causa alterações na atividade elétrica dos músculos, o que pode ser 

verificado através da eletromiografia, técnica que avalia os sinais mioelétricos 

emitidos durante uma contração muscular 11. Diante do exposto, nós hipotetizamos 

que a DM1 diminua a taxa máxima de relaxamento dos músculos respiratórios, 

especialmente o diafragma, fato que clinicamente já é observado em relação aos 

demais músculos esqueléticos. 

 

1.1. Revisão de literatura  

1.1.1. As doenças neuromusculares 

As doenças neuromusculares (DNMs) são desordens hereditárias ou 

adquiridas do corno anterior da medula espinhal, do nervo periférico, da junção 

neuromuscular ou dos músculos 12. Podem ser primárias, quando têm sua origem 

relacionada diretamente às estruturas supracitadas, ou secundárias, quando 

ocorrem em consequência de outras enfermidades (câncer, desordens autoimunes 

generalizadas, desordens por toxicidade, metabólicas, infecciosas). Nas DNMs, o 
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envolvimento do componente motor causa fraqueza muscular e atrofia, resultando 

em vários graus de paralisia e gerando o comprometimento dos membros, da 

respiração, da deglutição, e, raramente, dos movimentos dos olhos. Adicionalmente, 

o envolvimento motor também pode causar cãibras musculares dolorosas e 

espasmos musculares 13.  

O diagnóstico das DNMs é realizado através da análise de diversas variáveis, 

entre elas a avaliação dos sinais e sintomas clínicos, análises sanguíneas, 

eletroneuromiografia (ENMG), biópsias e estudos genéticos. Em relação à análise 

sanguínea, é realizada a determinação dos níveis das enzimas musculares, 

principalmente da creatinafosfoquinase (CPK), que auxiliam na distinção da origem 

da DNM, ou seja, se a doença é ocasionada primariamente por um componente 

muscular (miopática) ou por acometimento do neurônio motor periférico 

(neurogênica). A ENMG permite inferir sobre a localização anatômica do distúrbio 

(neurônio motor, raízes ou nervos periféricos, junção mioneural ou fibra muscular). A 

biópsia muscular detecta anormalidades estruturais com o auxílio das microscopias 

óptica e eletrônica e os estudos de DNA ou estudos genéticos informam dados 

capazes de auxiliar na classificação adequada da DNM, de acordo com as 

modificações verificadas em genes ou proteínas específicos 1.  

 

1.1.2. As distrofias musculares  

Dentre as doenças DNMs podemos citar as distrofias musculares, que são 

distúrbios miogênicos hereditários caracterizados pela perda muscular progressiva e 

fraqueza, variáveis de acordo com a distribuição e severidade da doença. As 

distrofias podem ser subdivididas em vários grupos, conforme a idade de início e a 
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localização da fraqueza muscular predominante. A maior parte dos genes e 

proteínas que causam essas doenças já foram identificados, o que torna o 

diagnóstico e tratamento mais preciso e eficaz. As distrofias musculares de 

Duchenne, Becker, Emery-Dreifuss e a distrofia miotônica são alguns exemplos 

dessa enfermidade 14.  

 

1.1.2.1. A distrofia miotônica 

 A distrofia miotônica (DM), doença hereditária de caráter autossômico 

dominante, é a forma de distrofia muscular mais comum em adultos. Caracteriza-se 

como sendo uma miopatia progressiva, com envolvimento sistêmico e cuja principal 

manifestação clínica é a miotonia (dificuldade de relaxamento do músculo) 15. O fato 

de ser uma doença autossômica dominante gera o risco de 50% de transmissão do 

pai ou mãe afetado para cada filho 16. Duas formas distintas de DM, causadas por 

mutações semelhantes, foram identificadas até o momento: a distrofia miotônica do 

tipo 1 (DM1 ou doença de Steinert), causada por repetições CTG no cromossomo 19 

e a distrofia miotônica do tipo 2 (DM2 ou miopatia miotônica proximal), com 

repetições CCTG no cromossomo 3 17 . As principais características de cada uma 

dessas variações serão descritas a seguir. 

 

1.1.2.1.1. A distrofia miotônica tipo 1 

A distrofia miotônica tipo 1 (DM1), ou enfermidade de Steinert, é uma doença 

multissistêmica de herança autossômica dominante, com expressividade variável 
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18.É a forma mais comum de distrofia nos adolescentes e adultos e a segunda forma 

mais comum da doença em geral – a prevalência varia de 1:8000 em caucasianos a 

aproximadamente 1:20000 em asiáticos e africanos 3.  

O distúrbio genético na DM1 caracteriza-se como uma expansão instável no 

número de trinucleotídeos CTG, na região não-traduzida 3’ do cromossomo 19, 

lócus do gene que codifica a proteína DMPK (dystrophia myotonica protein kinase)19. 

Na população normal o número de cópias CTG varia entre cinco a aproximadamente 

37 e em sujeitos com DM1 pode haver expansões de até 4000 cópias 20,21. Quanto 

maior o número repetições, maiores e mais severos serão os sintomas da DM1, bem 

como seu início7. 

Diferentemente das demais anormalidades genéticas, nas duas formas de DM 

as repetições instáveis não codificam nenhuma porção de proteína 22. Descobertas 

recentes indicam que as características comuns aos dois tipos de distrofia são 

causadas por um mecanismo de ganho de função do RNA, no qual as repetições de 

CTG e CCTG alteram as funções celulares, incluindo combinações alternativas de 

vários genes. Dessa forma, três diferentes modelos têm sido propostos para explicar 

os mecanismos que relacionam a expansão do trinucleotídeo CTG com as 

repercussões clinicas da DM1, são eles: a redução da expressão da proteína DMPK; 

a expressão alterada de genes próximos ao gene da DMPK (gene SIX5) e toxicidade 

nuclear, causada pelo acúmulo de transcritos anormais de RNAm 23. Ao realizar 

experimentos com ratos testando esses modelos, Mankodi e cols. 24 verificaram que 

o acúmulo de transcritos anormais de RNAm, com aproximadamente 250 repetições 

de CUG, gerou miotonia e manifestações miopáticas; por outro lado, a eliminação da 
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DMPK ocasionou anormalidades cardíacas 25,26, enquanto a eliminação do gene 

SIX5 levou ao surgimento de cataratas 27,28.   

Existem quatro formas de DM1, classificadas de acordo com a idade de início 

e as manifestações clínicas da doença. São elas 
29:  

1. DM1 com início na fase adulta (forma clássica): a investigação inicial é 

realizada em virtude do aparecimento de algum dos três sintomas 

principais da doença (fraqueza muscular, miotonia ou cataratas). A 

fraqueza muscular esquelética (que ocasiona a imobilidade), a 

insuficiência respiratória, a disartria e a disfagia são as principais 

causas de incapacidade grave e óbito em estágios mais avançados 

dessa forma de DM1. A miotonia está invariavelmente presente tanto 

na forma clínica quanto através do exame de eletromiografia. Pode ser 

verificada através da percussão do músculo tenar ou do aperto de 

mão. Outras manifestações incluem a calvície frontal, distúrbios na 

condução cardíaca, déficit cognitivo, sonolência excessiva diurna, 

sintomas gastrointestinais e endócrinos.   

2. DM1 congênita: a forma mais severa de DM1 manifesta-se no período 

pré-natal, através de movimentos fetais reduzidos, excesso de líquido 

amniótico e várias deformidades detectadas a partir de exames de 

ultrassonografia. Ao nascimento, os bebês apresentam hipotonia 

severa de membros, tronco, músculos respiratórios, faciais e bulbares, 

ocasionando insuficiência respiratória e dificuldades de deglutição. A 

mortalidade por complicações respiratórias é alta 29.  
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3.  DM1 juvenil: o diagnóstico dessa forma de DM geralmente é 

subestimado em adolescentes e crianças devido à ausência de 

sintomas característicos e aparente histórico familiar negativo. 

Portadores desse tipo de DM possuem déficits cognitivos e dificuldades 

de aprendizado. Há comprometimento precoce da função cardíaca, 

ocasionando anormalidades na condução. Por esse motivo, exames 

anuais de eletrocardiograma devem ser realizados a partir dos 10 anos 

de idade 17.  

4. DM1 de início tardio ou assintomática: apenas alguns aspectos da 

doença são verificados (cataratas, calvície), com déficit muscular 

mínimo ou ausente. A investigação de cataratas é útil para a 

identificação do portador desse tipo de mutação 30. 

Além das diferentes formas de manifestação, a DM1 apresenta outra 

característica peculiar: o fenômeno da antecipação, que determina formas mais 

severas da doença nas gerações seguintes 31.  

A mortalidade entre pacientes com DM é aproximadamente sete vezes maior 

do que na população em geral. Pacientes com envolvimento muscular proximal e 

início precoce da doença apresentam maiores índices de mortalidade do que 

pacientes com envolvimento distal e início tardio da doença. A morte geralmente 

resulta de insuficiência respiratória, pneumonia e, menos frequentemente, doença 

cardiovascular ou neoplásica 4.  
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1.1.2.1.2. Distrofia miotônica tipo 2 

A partir de 1994, publicações acerca de outro tipo de desordem com 

características semelhantes à DM1, mas sem mutação no trinucleotídeo CTG, foi 

descrita e passou a ser denominada de miopatia miotônica proximal 32. 

Geneticamente a doença é caracterizada pela repetição instável da seqüência 

CCTG, localizada no íntron 1 do gene da proteína zinc finger 9 (ZNF9), no 

cromossomo 3q21 33 e apresenta como característica principal o comprometimento 

da musculatura proximal, fato que deu origem à sua primeira nomenclatura. 

Essas expansões repetidas, tanto na DM1 como na DM2, apresentam padrões 

de instabilidade diferentes. Seus fenótipos são semelhantes, mas existem algumas 

diferenças importantes, mais evidentes em relação à severidade da doença 

(incluindo a presença ou ausência da forma congênita), aos músculos afetados 

primariamente (distais versus proximais), ao tipo de fibra muscular envolvida (fibras 

do tipo 1 versus tipo 2) e às manifestações multissistêmicas associadas 7. A DM2 

parece ser menos severa e apresenta evidência mínima de comprometimento do 

sistema nervoso central e respiratório, além de não apresentar nenhum caso 

congênito 34, embora possa ser diagnosticada em crianças assintomáticas com 

níveis elevados de creatina kinase ou gama-glutamiltransferase 35
. A miotonia é 

menos severa, mas a dor muscular parece ser mais frequente e intensa do que na 

DM1 
36.    

Na DM2, o mecanismo fisiopatológico é semelhante ao que ocorre na DM1, o 

que explica as manifestações comuns aos dois tipos de DM. O mecanismo principal 

é o de ganho de função do RNA (toxicidade nuclear), sugerindo que as repetições 

alteradas exercem um efeito tóxico sobre o metabolismo celular, interferindo na 



 

35 

 

síntese e função de outras proteínas e ocasionando sintomas como diabetes, 

miopatia, miotonia, cataratas, disfunções cardíacas e no sistema nervoso central 

36,37.   

A prevalência da DM2 não é bem estabelecida. Uma maior prevalência em 

alguns países (Alemanha, por exemplo) e baixa em outros (Reino Unido) pode ser 

explicada pela disponibilidade de testes moleculares mais específicos e interesse 

por parte dos pesquisadores locais 38. 

 

1.1.3. Miotonia  

 A miotonia, palavra de origem grega (myo – músculo; tonos – tensão) é um 

termo utilizado para descrever uma condição na qual o músculo tem seu 

relaxamento comprometido 39 devido a um aumento da excitabilidade da membrana 

muscular, geralmente causado por uma disfunção nos canais iônicos (canalopatia) 

31.  

A miotonia clínica manifesta-se através do relaxamento muscular incompleto 

após contração voluntária ou percussão direta. Na prática, é demonstrada pelo 

atraso no relaxamento após um aperto de mão ou fechamento dos olhos e também 

pela percussão da eminência tenar ou do músculo extensor dos dedos. Após 

contrações sucessivas do mesmo músculo, a miotonia tende a diminuir ou 

desaparecer, característica conhecida como “fenômeno de aquecimento” 31.  

 O equivalente elétrico da miotonia é a presença de disparos de potenciais de 

ação em uma fibra muscular relaxada, detectados através de eletromiografia de 

agulha. Esses disparos possuem características morfológicas de ondas positivas 

com componentes crescentes e decrescentes, ou somente decrescentes, de 
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frequência e amplitude. As taxas de disparo variam de 20 a 80 Hz, e as amplitudes 

variam de 10-1000 µV. Sua adequada classificação exige que a descarga miotônica 

dure mais de 500 ms e seja identificada em 3 ou mais áreas de um músculo 

específico fora de uma região de placa motora 40.  

Logigian e cols. (2007) 41 utilizando eletromiografia de agulha, avaliaram  

aspectos como severidade, tipo e distribuição das descargas miotônicas na DM1 e 

DM2. As agulhas foram inseridas nos músculos deltoide, bíceps, vasto lateral e tibial 

anterior. Nas agulhas inseridas nos músculos de portadores de DM1 foram 

constatados maiores potenciais de descargas miotônicas (54%) do que naquelas 

inseridas nos portadores de DM2 (41%). Considerando-se a distribuição da miotonia, 

nos dois tipos de distrofia houve predominância do fenômeno nos músculos distais 

dos membros, bem como sua diminuição significante à medida que os músculos se 

tornavam mais proximais.  

 Diferentemente de outras canalopatias, o mecanismo fisiopatogênico que 

ocorre nas distrofias miotônicas e causa a miotonia não é baseado em mutações de 

genes codificantes dos canais iônicos, mas no acúmulo de transcritos de RNA no 

núcleo da célula, interferindo no metabolismo normal do RNA celular 42.   

 

1.1.4. Comprometimento respiratório  

A disfunção muscular respiratória em pacientes com DNM manifesta-se de 

várias formas. A patologia da DNM envolvida pode interferir na função do sistema 

nervoso central, medula espinhal, nervos periféricos, junção neuromuscular e nos 

músculos 43.  
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A disfunção do músculo esquelético é o sinal mais característico da DM1. O 

relaxamento muscular diminuído, caracterizado pela presença de miotonia, 

determina o aparecimento de sintomas como a rigidez e câimbras, especialmente 

nos músculos distais das mãos. A fraqueza muscular e a perda de massa muscular 

iniciam distalmente e progridem de forma proximal ao longo do tempo, 

determinando, geralmente, a incapacidade funcional que progride até tornar-se 

severa com a cronicidade da doença. O envolvimento da musculatura respiratória é 

frequente, assim como o desenvolvimento de insuficiência respiratória, que, quando 

complicada por pneumonia, torna-se a causa mais comum de mortalidade precoce 

na DM1 
8.  

Em 1964, em estudo pioneiro, Gillam et al. 44 demonstraram em uma série de 

10 pacientes, valores considerados abaixo do ponto de corte para fraqueza muscular 

dos músculos expiratórios em 50% dos indivíduos, com valores inferiores a 80 

cmH2O para homens e 60 cmH2O para mulheres. Recentemente, resultados 

similares foram descritos na literatura com valores de força muscular expiratória em 

aproximadamente 50% dos pacientes, abaixo do ponto de corte para fraqueza 

muscular expiratória 45. Esses mesmos autores 45 demonstraram ainda valores de 

pressões respiratórias máximas de PEmáx, PImáx e SNIP de 64%, 70% e 80% em 

porcentagem do predito respectivamente. Adicionalmente, em um estudo com 

análise da força muscular respiratória envolvendo diferentes doenças 

neuromusculares, os pacientes com DM1 demonstraram uma redução da força dos 

músculos respiratórios e a relação entre PEmáx/PImáx encontrou-se abaixo do 

normal 46.                 
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A fraqueza dos músculos inspiratórios gera um desequilíbrio entre o trabalho 

e a geração de força pelo músculo, culminando na redução da capacidade vital 47 e 

quando suficientemente grave, ocasionando a insuficiência respiratória hipercápnica. 

Por outro lado, a fraqueza dos músculos expiratórios diminui a eficácia da tosse e da 

higiene mucociliar e favorece infecções pulmonares e atelectasias. A disfunção 

desses dois grupos respiratórios comumente antecipa a insuficiência respiratória 

aguda em pacientes com desordens neuromusculares 48,9. A maior duração da 

doença está associada com uma menor amplitude de potenciais de ação motores 

que compõem o diafragma, menor capacidade vital 49 e maior prevalência de 

disparos miotônicos nos músculos intercostais 50. Quando a musculatura dos 

membros proximais torna-se fraca, a pressão inspiratória declina acentuadamente e 

a hipercapnia se torna mais frequente 51.  

 

1.1.5. Taxa máxima de relaxamento  

Indivíduos com DNM estão mais suscetíveis ao desenvolvimento de fadiga 

muscular respiratória 52. Considerando o processo de miotonia diretamente 

relacionado com o número de expansões repetidas do trinucleotídeo CTG e a 

cronicidade da doença, pode-se especular que o relaxamento dos músculos 

respiratórios esteja alterado.  

Em 1959, Benaim & Worster-Drougth 53 demonstraram através de 

eletromiografia a presença de miotonia nos músculos intercostais, mas não no 

diafragma, ainda que foram detectadas várias alterações morfológicas, como fibrose 

e fibras atróficas, nas fibras musculares após estudo com biópsias em um caso 

clínico. Kilburn et al. 54, também em 1959, em dois casos clínicos demonstraram um 
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atraso do  músculo diafragma em retornar à sua posição de repouso. Smorto et al 55 

encontraram elevada atividade elétrica de alta frequência, considerado miotonia em 

pacientes com DM e Estenne et. al. 56, em outro estudo de caso, observaram a 

presença de potenciais prolongados no músculo diafragma através de estudos 

eletromiográficos, simultaneamente após realização da prova de pressão inspiratória 

nasal, SNIP teste. Entretanto, devido à presença de anormalidade no relaxamento 

do músculo diafragma, confirmado pela variação de pressão abdominal, a presença 

de miotonia foi atribuída aos músculos abdominais, e não ao diafragma. Este último 

resultado posteriormente foi contraditório ao estudo de Fitting et al. 57, onde não 

foram observadas alterações nos músculos abdominais, e sim no músculo 

diafragma, utilizando metodologia semelhante. Por último, em 1993, Rimmer et al. 50, 

em 11 pacientes com DM, encontraram apenas 2 indivíduos com atividade elétrica 

compatível com presença de miotonia, avaliada através de EMG nos músculos 

escaleno, paraesternal e oblíquo externo abdominal. Portanto, a presença de 

miotonia nos músculos respiratórios é duvidosa e os estudos, em sua maioria, 

envolvem poucos pacientes e em alguns casos utilizam técnicas inadequadas. 

O relaxamento mecânico é o processo pelo qual o músculo ativo retorna, 

após a contração, às suas condições iniciais de comprimento e tensão. O diafragma, 

como o coração, contrai e relaxa continuamente ao longo da vida e deve retornar a 

uma posição de relativo repouso ao final de cada ciclo de contração-relaxamento. O 

relaxamento rápido e completo do diafragma desempenha um importante papel 

adaptativo às mudanças de carga e frequência respiratória. Anormalidades no 

relaxamento desse músculo têm sido reportadas em estados patológicos que afetam 
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os músculos respiratórios, como fadiga, miopatia e insuficiência cardíaca congestiva 

58.  

Os músculos respiratórios desenvolvem fadiga quando a carga imposta 

excede sua capacidade de gerar força ou quando a demanda energética é maior do 

que sua reserva 59. Um estudo publicado por Coirault et al., em 1997, indicou que o 

relaxamento do diafragma era lento e prolongado em hamsters sírios portadores de 

cardiomiopatia 60. Lecarpentier et al. 61 descobriram que em coelhos com 

insuficiência cardíaca congestiva o relaxamento do diafragma estava notavelmente 

reduzido. Em um estudo experimental com quatro sujeitos do gênero masculino, 

Esau et al. 62 observaram que mudanças na taxa de relaxamento se mostraram úteis 

como preditores de fadiga diafragmática. Essas anormalidades podem contribuir, 

pelo menos em parte, para a diminuição do desempenho durante a contração desse 

músculo.  

A redução da taxa máxima de relaxamento (MRR) de músculos inspiratórios 

durante sniffs tem sido utilizada como índice preditor de fadiga muscular respiratória 

por diversos autores. Essa taxa pode ser calculada, a partir do SNIP teste, como a 

primeira derivada da pressão em relação ao tempo (dP/dt) durante a primeira 

metade da curva de relaxamento. Uma vez que a taxa aumenta com a amplitude da 

oscilação de pressão, é usual normalizá-la e expressá-la como uma percentagem da 

queda de pressão em cada 10 milissegundos 62, 63. García-Rio et al.,  em 2006, 10 

fizeram um estudo no qual mensuraram a taxa máxima de relaxamento (MRR), 

através do SNIP teste, em sujeitos portadores de DNM e em sujeitos saudáveis e 

verificaram uma menor MRR no grupo DNM em relação aos saudáveis. Entretanto, 
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no estudo foram incluídos diferentes tipos de doenças neuromusculares em uma 

amostra heterogênea.  

 

1.1.6. Eletromiografia de superfície (sEMG) 

 A eletromiografia consiste na captação de sinais elétricos musculares gerados 

a partir de variações fisiológicas no estado de permeabilidade iônica das 

membranas, que causam a contração muscular. Comparada à eletromiografia 

convencional (de agulha), a eletromiografia de superfície (efetuada através da 

colocação de eletrodos na pele) é uma forma não invasiva e teoricamente mais 

vantajosa, por permitir uma maior área de captação de sinal, tornando possível a 

coleta de dados sobre uma região maior do músculo ou até mesmo do músculo 

inteiro 11.   

O sinal obtido durante a utilização da sEMG está sujeito à influência de alguns 

fatores, tais como as características do tecido sobre o qual os eletrodos estão 

posicionados (tipo de tecido, espessura, mudanças fisiológicas e de temperatura); 

“cross talk” fisiológico, caracterizado pela captação do sinal de músculos vizinhos ao 

músculo avaliado; mudanças no posicionamento do eletrodo; ruídos externos, tais 

como da rede elétrica ou de aparelhos eletrônicos e a utilização de eletrodos e 

amplificadores, que, se mal selecionados ou de má qualidade, podem acrescentar 

sinais à linha de base da EMG 64.  

Diversos estudos têm sido elaborados com a utilização da sEMG como forma 

de avaliar a musculatura respiratória sob condições normais e patológicas, tais como 

a doença pulmonar obstrutiva crônica65, asma 66, e doenças neuromusculares 67.  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

- Avaliar a taxa máxima de relaxamento dos músculos inspiratórios em 

pacientes com DM1, sua sensibilidade e especificidade.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Avaliar a taxa máxima de relaxamento dos músculos inspiratórios em 

pacientes com DM1.  

- Estudar a taxa máxima de relaxamento dos músculos inspiratórios, a força 

muscular respiratória e a atividade elétrica de músculos respiratórios, assim como 

suas interrelações na DM1 em relação a sujeitos saudáveis.  

 - Analisar o sinal eletromiográfico dos músculos respiratórios durante 

avaliação de função muscular respiratória em sujeitos com DM1 em relação aos 

sujeitos saudáveis.  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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2.1. Tipo de estudo  

Essa pesquisa caracteriza-se como sendo um estudo observacional, quase-

experimental, com grupo controle.  

 

2.2. Local de realização  

A pesquisa foi desenvolvida no PneumoCardioVascular Lab/ Hospital 

Universitário Onofre Lopes / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(HUOL/EBSERH) .  

 

2.3. Amostra 

Foram convidados para participar do estudo 44 indivíduos com diagnóstico 

clínico de DM1, atendidos por um médico neurologista do HUOL/ EBSERH, dos 

quais 18 foram incluídos no estudo. Dois pacientes foram excluídos da amostra para 

análise do sinal de EMG devido à má qualidade do sinal adquirido e 4 foram 

excluídos do cálculo da MRR, pois suas curvas de sniff não atendiam aos critérios 

de aceitabilidade. Os sujeitos foram selecionados após visitas ambulatoriais e 

agendados para avaliação no laboratório. Os sujeitos saudáveis foram selecionados 

por conveniência dos pesquisadores, respeitando-se as características de 

pareamento (gênero e idade). Dois sujeitos foram excluídos do grupo controle 

devido ao fato de serem tabagistas, restando, na amostra final, 11 indivíduos 

saudáveis.  
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2.3.1. Cálculo Amostral 

A amostra do estudo foi estabelecida considerando-se a taxa máxima de 

relaxamento (MRR) como variável principal, em um estudo piloto com 5 sujeitos, 

utilizando o desvio padrão de 3,41 para um teste t hipotético. Para um nível de 

significância estatística de 0,05 (α=0,05) e um poder estatístico de 0,80 (β=0,20), o 

tamanho amostral resultante foi de 12 sujeitos em cada grupo e uma diferença da 

média da variável MRR de 2,89. Adicionalmente foi calculado, ao final do estudo, o 

power da amostra estudada com o software G*Power versão 3.1.9.2 (Heinrich Heine 

– Universität Düsseldorf). Devido a limitações de tempo, até a presente data, foi 

apresentado o maior número possível de sujeitos.     

 

2.3.2. Critérios de Inclusão  

Foram adotados os seguintes critérios para o grupo controle (do qual fizeram 

parte os indivíduos saudáveis): ausência de doenças pulmonares ou cardíacas, 

idade entre 18 e 65 anos; para o grupo DM, constituído por portadores de distrofia 

miotônica, os critérios foram ter idade entre 18 e 65 anos, ausência de doenças 

pulmonares de origem obstrutiva, e serem devidamente diagnosticados e 

acompanhados por neurologista do ambulatório de Neurologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Rio 

Grande do Norte. 
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2.3.3. Critérios de Exclusão  

Foram excluídos dessa pesquisa indivíduos que apresentassem co-

morbidades cardíacas, respiratórias ou musculoesqueléticas, fossem tabagistas ou 

ex-tabagistas, tivessem desvio de septo, rinite ou quadro de obstrução nasal, 

dificuldade de compreensão intelectual que os impedisse de realizar os testes 

(estabelecida por diagnóstico médico), os que não conseguissem realizar os testes 

por outros motivos e os que desistissem de participar.  Além disso, os sujeitos não 

deveriam fazer uso de qualquer tipo de medicamento que pudesse interferir nos 

resultados dos testes, tais como fármacos anti-hipertensivos ou bronco-dilatadores.   

 

2.4. Aspectos éticos  

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, 

sob o parecer de número 752.322 (anexo 1) e sua realização também foi autorizada 

pelo HUOL/EBSERH, como consta no anexo 2. Todos os voluntários que aceitaram 

participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A).  

 

2.5. Desenho do estudo 

Após receberem orientações gerais sobre a pesquisa, os voluntários 

assinaram o TCLE e foram iniciadas as avaliações. Primeiramente foram realizados 

a avaliação antropométrica e o preenchimento da ficha de avaliação (Apêndice B).  

Em seguida, foram colocados os eletrodos para captação do sinal 

eletretromiográfico durante a avaliação respiratória. Para gravação do sinal de 
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repouso, foi solicitado que o indivíduo respirasse de forma normal (volume corrente)  

durante um minuto. Após esse tempo, os testes de função pulmonar eram iniciados. 

Seguidas à espirometria, foram efetuadas as manobras de contração isométrica 

voluntária máxima (CIVM) específicas para cada músculo avaliado, a fim de permitir 

a posterior normalização do sinal eletromiográfico. A pressão inspiratória máxima 

(PImáx), a pressão expiratória máxima (PEmáx), e a pressão inspiratória nasal 

(SNIP) foram avaliadas após a realização das CIVM.  

O tempo total da coleta foi de aproximadamente 2 (duas) horas. Ao final do 

estudo, os dados obtidos foram comparados entre os grupos (sujeitos saudáveis vs. 

portadores de DM1). O fluxograma desse estudo segue na figura 1.  
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Figura 1. Fluxograma do estudo 

*DM1 – Distrofia miotônica do tipo 1; PEmax – pressão expiratória máxima; PImax – pressão 

inspiratória máxima; SNIP – sniff nasal inspiratory pressure; sEMG – eletromiografia de superfície; 

MRR – maximum relaxation rate; ROC - receiver-operator characteristic.  

   

 

2.6. Análise Estatística 

Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial. Para 

verificar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk. Quando apresentaram distribuição paramétrica, utilizou-se o teste t de student 
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para verificar a diferença entre as médias dos grupos. Quando apresentaram 

distribuição não paramétrica, o teste utilizado para comparação entre os grupos foi o 

de Mann Whitney. Além disso, foi realizado o cálculo da curva ROC para avaliar a 

sensibilidade/especificidade da MRR.  

Utilizamos o software GraphPad Prism® para Windows, versão 5 (GraphPad 

Software Inc.), e os dados foram considerados estatisticamente significativos quando 

p<0,05 (5%).  

 

 

2.7. Medidas de avaliação  

 

2.7.1. Antropometria 

Os dados antropométricos (peso e altura) foram obtidos com uma balança da 

marca Welmy®, modelo R-110 (Santa Bárbara d’Oeste, Brasil), devidamente 

calibrada e regulamentada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) (Figura 2). 

Considerando que a estatura é a variável com maior influência sobre a função 

pulmonar, sua medida deve ser rigorosa. Para a obtenção de um dado fidedigno, foi 

utilizado um antropômetro acoplado à balança, e os indivíduos foram orientados a 

permanecer com os calcanhares juntos e o mais ereto possível. Além disso, os 

calcanhares, panturrilhas, nádegas e dorso deveriam ficar em contato com o 

instrumento. A cabeça foi posicionada pelo avaliador de forma que a margem orbital 

inferior estivesse alinhada com o meato auditivo externo e a região occipital 

estivesse em contato com o antropômetro. Para cálculo do índice de massa corporal 
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(IMC), o peso do indivíduo também foi mensurado, estando o mesmo vestindo 

roupas leves e sem calçados 68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 2. Balança WELMY® modelo R-110 

 

 

2.7.2. Função pulmonar - espirometria 

A espirometria foi realizada com os indivíduos em posição sentada, 

confortavelmente. Previamente à realização do teste, eles foram instruídos 

detalhadamente sobre todos os procedimentos. Após o descanso, que durou entre 5 

a 10 minutos, foi colocado um clipe nasal para evitar fuga aérea e os sujeitos 

passaram a respirar através de um bocal de papelão descartável, colocado entre 

seus dentes, assegurando que não houvesse vazamentos durante a respiração. A 

seguir, foi solicitado que eles fizessem uma inspiração máxima (próximo à 



 

51 

 

capacidade pulmonar total - CPT) seguida de uma expiração máxima (próximo ao 

volume residual - VR), enquanto o examinador realizava um estímulo verbal vigoroso 

para que os sujeitos fizessem um esforço “explosivo” no início da manobra e durante 

a expiração, mantendo o esforço pelo tempo necessário.  

Em cada paciente foram realizados no mínimo três e no máximo oito testes, 

com 3 curvas aceitáveis e 2 reprodutíveis. Foram considerados o volume expiratório 

forçado do 1º segundo (VEF1), a capacidade vital forçada (CVF), o pico de fluxo 

expiratório (PFE), o fluxo expiratório forçado médio na faixa intermediária da CVF 

(FEF25-75%) e relação VEF1/CVF nos seus valores absolutos e relativos, sendo estes 

últimos obtidos pela comparação com a curva de normalidade para todas as 

variáveis espirométricas 68. O procedimento técnico, os critérios de aceitabilidade, 

reprodutibilidade, valores de referências e interpretativos bem como a padronização 

do equipamento seguiram as recomendações da ATS/ERS 
69. O equipamento 

utilizado foi o espirômetro KoKo DigiDoser Spirometer® (nSpire Health, Inc., 

Longmont, EUA) (Figura 3), calibrado diariamente com uma seringa de 3 litros 

(VIASYS healthcare GmbH®, Hoechberg, Alemanha) e acoplado a um 

microcomputador  com software do próprio aparelho (KoKo PFT System).   
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Figura 3. Espirômetro KoKo DigiDoser® 

 

 

2.7.3. Força muscular respiratória  

A força dos músculos respiratórios foi avaliada através de manovacuômetro 

digital (NEPEB-LabCare/UFMG, Belo Horizonte-MG, Brasil) (Figura 6). Antes de 

cada teste, os voluntários foram detalhadamente orientados sobre os procedimentos 

e os resultados obtidos avaliados nos seus valores absolutos e relativos. Utilizou-se 

um bocal descartável acoplado ao manovacuômentro com um orifício de fuga aérea 

de 2 mm de diâmetro para que os valores das pressões máximas não sofressem 

influência das pressões geradas pelos músculos da face e da orofaringe 
70. A 

manobra foi acompanhada pelo avaliador através de um estímulo vigoroso. Para a 



 

53 

 

obtenção da pressão muscular inspiratória máxima (PImáx), solicitou-se aos sujeitos 

que realizassem uma expiração máxima (até o volume residual - VR) seguida de 

uma inspiração máxima. Para obtenção da pressão muscular expiratória máxima 

(PEmáx), foi solicitado que realizassem uma inspiração máxima (até a capacidade 

pulmonar total – CPT) seguida de uma expiração máxima. Além do estimulo verbal, 

o avaliador posicionou a mão sobre a bochecha do voluntário para que a pressão 

gerada nesse local não interferisse no resultado final da medida da PEmáx 
70. Para 

cada avaliação foi considerado o valor máximo obtido em, no máximo, cinco provas, 

desde que este valor não fosse superior a 5% entre as três melhores provas. Os 

valores obtidos foram comparados com uma curva de normalidade previamente 

descrita 9,
 
71.  

A pressão inspiratória nasal (SNIP teste) foi obtida solicitando-se ao sujeito 

que ao final de uma expiração tranquila (ao nível da capacidade residual funcional - 

CRF) realizasse uma inspiração máxima, manobra de sniff ou “fungada”, com uma 

fossa nasal ocluída por um plug nasal, acoplado a um cateter conectado ao 

manuvacuômetro digital (Figura 7). O SNIP teste foi realizado através de 10 

medidas, intervaladas por um período de repouso de 30 segundos 
72,73,74. Utilizou-se 

equações previamente descritas para a obtenção dos valores de referência 
75. Todas 

as medidas ficaram registradas na ficha individual do paciente e o dado escolhido 

para ser avaliado foi o resultado de maior valor. 
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Figura 4. Manuvacuômetro digital NEPEB-LabCare/UFMG  

 

2.7.4. Atividade elétrica dos músculos respiratórios 

A captação e o processamento do sinal mioelétrico foi realizada a partir do 

eletromiográfo TeleMyo DTS Desk Receiver® (Noraxon, USA, Inc., Scottsdale,USA) 

(Figura 5) e de 4 sensores wireless Clinical DTS (Noraxon, USA, Inc., 

Scottsdale,USA) (Figura 6) com resolução de 16 bits e razão de rejeição de modo 

comum (RRMC) >100 dB. A frequência de amostragem dos sinais captados foi de 

1500 Hz, com filtro passa-baixa de 500 Hz e pré-amplificados em 1000 vezes. O 
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software utilizado para captura e armazenamento dos sinais durante a espirometria, 

manobras de CIVM, PImáx, PEmáx e SNIP teste foi o MR 3.2 (Noraxon, USA, Inc., 

Scottsdale,USA) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5. Eletromiógrafo TeleMyo DTS Desk Receiver® 
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      Figura 6. Sensores wireless Clinical DTS 

Figura 7. Software para análise do sinal de EMG 

 

Para a realização da eletromiografia de superfície (sEMG) foi adotada a 

técnica bipolar, na qual foram colocados eletrodos de superfície auto-adesivos, 

compostos por um sistema de Ag/AgCl (double hall - Miotec®) associados a um gel 

condutor (Figura 8), separados uma distância de 20 mm entre cada um deles. Os 

eletrodos foram posicionados sobre cada músculo no sentido da fibra muscular, 

todos no hemicorpo direito para evitar a contaminação pelo sinal elétrico cardíaco 

(eletrocardiograma). Antes da colocação dos eletrodos, a pele dos pacientes foi 

tricotomizada e limpa com álcool para que fosse diminuída ao máximo a impedância, 

favorecendo a captura de um sinal com maior amplitude, menos interferências e 

ruídos76. Em todos os procedimentos de captura e análise dos sinais 
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eletromiográficos, foram obedecidas as recomendações da Sociedade Internacional 

de Eletrofisiologia e Cinesiologia (International Society Electrophysiology Kinesiology 

- ISEK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 8. Eletrodos de superfície auto-adesivos  

 

Os eletrodos foram colocados no segundo espaço intercostal, a 3 cm do 

esterno77; no músculo esternocleidomastoideo, no ventre muscular, a 5 cm do 

processo mastóideo 78; nos músculos reto abdominais, a 4 cm da cicatriz umbilical 77 

e no músculo escaleno, no  ventre  muscular  a  5 cm  da  articulação 

esternoclavicular e mais 2 cm acima dessa marcação 79. Todos os músculos foram 

avaliados no hemicorpo direito a fim de diminuir a interferência do sinal 

eletrocardiográfico (Figura 9).  

Os sinais obtidos foram processados a partir do uso dos seguintes filtros: filtro 

para remoção do eletrocardiograma (ECG); retificação do tipo full wave, que permite 
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a transformação do sinal eletromiográfico de negativo para positivo; e smoothing 

cujo algoritmo utilizado foi o de RMS e janela de 50ms, para eliminação dos sinais 

não reprodutíveis 64. Para a análise e normalização do sinal mioelétrico, foram 

utilizadas as RMS (root mean square - grandeza que avalia a amplitude do sinal 

captado, em microvolts) geradas durante as manobras avaliadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 9. Posicionamento dos eletrodos  
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2.7.4.1. Normalização do sinal eletromiográfico    

Com a finalidade de reduzir a variabilidade entre indivíduos e permitir 

comparações entre diferentes músculos e testes, é necessário que seja feita a 

normalização do sinal eletromiográfico 80.   A normalização do sinal eletromiográfico 

foi realizada através do cálculo da RMS das manobras específicas de contração 

isométrica voluntária máxima (para os músculos esternocleidomastóideo, escaleno e 

reto abdominal) e das manobras de pressão sniff e PImáx para o músculo 

paraesternal do 2º espaço intercostal, sendo utilizada a manobra que gerasse maior 

ativação desse músculo. Para cada músculo foram realizadas três CIVM, com 

duração de 5 segundos e intervalo de 15 segundos entre cada contração. Antes do 

início e após o final dos esforços, foi realizado um repouso de 30 segundos.    

 

2.7.5. Taxa de relaxamento dos músculos inspiratórios 

Para avaliar a taxa máxima de relaxamento foi utilizado o software LabChart 

(LabChart Reader 8.0, ADInstruments, Nova Zelândia). A taxa máxima de 

relaxamento (maximum relaxation rate - MRR) dos músculos inspiratórios pode ser 

mensurada, através do SNIP teste, como a primeira derivada da pressão em relação 

ao tempo (dP/dt) durante a primeira metade da curva de relaxamento. Isto é obtido 

desenhando-se uma tangente à parte mais íngreme da curva de pressão. Uma vez 

que a taxa aumenta com a amplitude da oscilação de pressão, é usual normalizá-la 

e expressá-la como uma percentagem da queda de pressão em cada 10 

milissegundos 62, 63. Kyroussis e cols. (1994) 81 preconizam alguns critérios que 
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devem ser obedecidos para a adequada obtenção da MRR. São eles: (1) “fungada” 

realizada a partir da CRF; (2) pressão de pico mantida por menos de 50 ms; (3) 

duração total da manobra de menos de 500 ms; e (4) forma de onda de pressão de 

sniff exibindo curvas suaves de movimento ascendente e descendente.  

Segundo García-Rio et al. 10
, o cálculo da taxa máxima de relaxamento a partir 

do SNIP teste pode ser esquematizado de acordo com a figura abaixo: 

 

 

Figura 10. Cálculo da taxa máxima de relaxamento (MRR) a partir do SNIP 

teste, onde dP = derivada de pressão; dt = derivada de tempo; Psniff = 

pressão de sniff.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 

62 

 

 Os resultados e as discussões acerca dos achados desse estudo estão 

presentes no seguinte artigo:  

 

AVALIAÇAO NÃO INVASIVA DA ATIVIDADE E FORÇA MUSCULAR 

RESPIRATÓRIA NA DISTROFIA MIOTÔNICA 
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AVALIAÇAO NÃO INVASIVA DA  ATIVIDADE E FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA 

NA DISTROFIA MIOTÔNICA 

 

Resumo  

INTRODUÇÃO: A distrofia miotônica é caracterizada pela atrofia, fraqueza e 

presença de miotonia nos músculos esqueléticos. A presença de miotonia nos 

músculos respiratórios é questionável, bem como as técnicas para sua avaliação. 

OBJETIVOS: Avaliar a sensibilidade / especificidade da taxa máxima de 

relaxamento da musculatura inspiratória (MRR), a eletromiografia de superfície 

(sEMG) do esternocleidomastóideo (SCM), escaleno (SCA),paraesternal (2ndIS), reto 

abdominal (RA) e função pulmonar / força muscular respiratória em pacientes com 

DM1 e indivíduos saudáveis. MÉTODOS: Foram convidados 74 indivíduos a 

participar no estudo, 44 pacientes com DM1 e 30 controles. O estudo incluiu 31 

indivíduos (18 DM1 e 13 controles). Após exclusões, a amostra final foi de 27 

indivíduos, 16 pacientes com DM1 e 11 indivíduos saudáveis. Todos eles foram 

avaliados em relação à MRR, à sEMG, à força muscular dos músculos respiratórios 

e à função pulmonar. RESULTADOS: A MRR foi menor nos pacientes com DM1 vs. 

controle (p = 0,001) e foi considerada sensível e específica para identificar a doença 

em DM1 e descartá-la no grupo de controle, bem como a SNIP% (p = 0,0026), 

PImáx% (p = 0,0077) e Pemax% (p = 0,0002). O tempo de contração de SCM e SCA 

foi maior no grupo DM1 vs. grupo controle, respectivamente, durante a PImáx (p = 

0,023 e p = 0,017) e SNIP (p = 0,015 e p = 0,0004). O grupo DM1 apresentou menor 

força muscular respiratória PImáx (p = 0,0006), PEmáx (p = 0,0002), SNIP (p = 

0,0014), e maior atividade de sEMG dos músculos SCM (p = 0,002) e SCA (p = 
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0,004) no repouso; do  2ndIS (p = 0,003) durante PEmáx  e dos músculos SCM (p = 

0,02) e SCA (p = 0,03) durante o sniff teste. CONCLUSÕES: Foi confirmada a 

presença de um padrão restritivo nos indivíduos com DM1, força muscular 

respiratória reduzida, especialmente no que diz respeito aos músculos expiratórios. 

A atividade elétrica muscular desses indivíduos foi maior, principalmente em repouso 

e  durante o SNIP, e no músculo paraesternal (2ndIS) durante a PEmáx. Uma 

redução do MRR foi confirmada em sujeitos com DM1 em comparação com 

indivíduos saudáveis. Além disso, a MRR mostrou-se sensível e específica para 

identificar relaxamento tardio dos músculos respiratórios. 

 

Palavras-chave: distrofia miotônica; músculos respiratórios; pressão inspiratória 

nasal; taxa máxima de relaxamento. 
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NONINVASIVE ASSESSMENT OF RESPIRATORY MUSCLE STRENGHT AND 

ACTIVITY IN MYOTONIC DYSTROPHY  

 

Abstract  

INTRODUCTION: Myotonic Dystrophy is characterized by atrophy, weakness and 

presence of myotonia in skeletal muscles. The presence of myotonia in respiratory 

muscles is questionable, as well as the techniques to evaluate them. OBJECTIVES: 

To evaluate the sensitivity / specificity of the maximum relaxation rate of the 

inspiratory muscles (MRR), the surface electromyography (sEMG) of the 

sternocleidomastoid (SCM), scalene (SCA), parasternal (2ndIS), rectus abdominis 

(RA) and lung function/respiratory muscle strength in patients with DM1 and healthy 

subjects. METHODS: We invited 74 subjects to participate in the study, 44 patients 

with DM1 and 30 controls. The study included 31 subjects (18 DM1 and 13 controls). 

After exclusions, the final sample was of 27 subjects, 16 patients with DM1 and 11 

healthy subjects. All of them were assessed for MRR of inspiratory muscles, for 

sEMG of the respiratory muscles, muscle and lung function. RESULTS: The MRR 

was lower in patients with DM1 vs. control (p = 0.001) and was considered sensitive 

and specific to identify the disease in DM1 and discard it in the control group, as well 

as the SNIP% (p = 0.0026), PImax% (p = 0.0077) and PEmax% (p = 0.0002). The 

contraction time of SCM and SCA was higher in DM1 group vs. control group, 

respectively, during PImax (p=0.023 and p=0.017) and SNIP (p=0.015 and 

p=0.0004). The DM1 group showed lower respiratory muscle strength PImax 

(p=0.0006), PEmax (p=0.0002), SNIP (p=0.0014), and higher sEMG activity of the 

SCM (p=0.002) and SCA muscles (p=0.004) at rest; of 2ndIS (p=0.003) during PEmax 
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and of SCM (p=0.02) and SCA muscles (p=0.03) during the sniff test. 

CONCLUSIONS: We confirmed the presence of a restrictive pattern in the 

individuals with MD1, a reduced respiratory muscle strength, especially with regard to 

the expiratory muscles. The muscular electrical activity of these subjects was higher, 

mainly at rest and during SNIP test, for parasternal muscle (2ndIS) during PEmax. A 

reduction of the MRR was confirmed in MD1 patients compared to healthy 

individuals. Also, the MRR showed to be sensitive and specific to identify delayed 

relaxation of the respiratory muscles.  

 

Keywords: myotonic dystrophy; respiratory muscles; sniff nasal inspiratory pressure; 

maximum relaxation rate.  
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Introduction 

Myotonic dystrophy type 1 (MD1), or Steinert's disease, is the most common 

form of dystrophy in adolescents and adults, and the second most common 

neuromuscular disease 
1,2,3. The classic form of MD1 is characterized by weakness 

and atrophy in skeletal muscles, myotonia, cataracts, cardiac conduction 

abnormalities, cognitive impairment, and ocular, smooth muscle and myocardial 

changes. Adults can become physically disabled and have a reduced life expectancy. 

Additionally, respiratory problems are common 4 and, according to epidemiological 

studies, approximately half of the MD1 patients die due to respiratory complications, 

specifically respiratory insufficiency or pneumonia 5,6. Involvement of respiratory 

muscles is common, and there is a reduction in respiratory muscles strength, 

especially expiratory muscles, as shown in several previous studies in patients with 

MD1 
4,7,8. 

Myotonia, a sustained muscle contraction, is one of the most important clinical 

features of MD1. It is characterized as a delayed relaxation of skeletal muscles after 

an intense contraction 9. The presence of myotonia determines the appearance of 

symptoms such as muscle stiffness and cramps. Physiopathologically, myotonia is 

characterized as a delayed relaxation of skeletal muscles in patients with MD1, and 

there are indications of its presence in the respiratory muscles, although few studies 

have been published about it. In 1954, Benaim & Worster-Drougth 10 showed, 

through electromyography, the presence of myotonia in the intercostal muscles, but 

not in the diaphragm, although several morphological changes in the muscle fibers, 

such as fibrosis and atrophic fibers, have been detected after a study with biopsies in 

a clinical case. In 1959, Kilburn et al. 11 showed, in two clinical cases, a delayed 
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return of the diaphragm to its resting position. Smorto et al. 12 have found high levels 

of high frequency electrical activity, considered myotonia, in MD patients. In another 

case study, Estenne et. al. 13 carried out electromyographic studies and observed the 

presence of long potentials in the diaphragm muscle following a nasal inspiratory 

pressure test (sniff test). However, due to the presence of abnormalities in relaxation 

of the diaphragm muscle, which was confirmed by the variation in abdominal 

pressure, the presence of myotonia was attributed to the abdominal muscles, and not 

to the diaphragm. This result contradicted the study of Fitting et al. 14, in which no 

changes were found in the abdominal muscles, but in the diaphragm muscle, using 

similar methodology. Finally, in 1993, Rimmer et al. 15, in a study with 11 MD 

patients, found only two patients with electrical activity consistent with the presence 

of myotonia, as measured by sEMG of the scalene, parasternal and external 

abdominal oblique muscles. Therefore, the presence of myotonia (delayed relaxation 

of inspiratory muscles) in patients with MD is doubtful, since most of the studies 

involve few patients with MD and, in some cases, inadequate techniques. 

The maximum relaxation rate of the inspiratory muscles (MRR) derived from 

the nasal inspiratory pressure curve has been used for some years as an indirect 

marker of fatigue and overload of the inspiratory muscles. A decreasing MRR of 

skeletal muscle means muscle overload and precedes the failure of power 

generation 16, 17. In the inspiratory muscles, a decreasing MRR during the sniff test 

could be useful for evaluating the presence of overload, signs of myotonia, and 

fatigue 18,19,20, considering the relaxation of the muscle as an active process that 

consumes energy and can be affected by different conditions, including fatigue, 

muscle weakness and atrophy of muscle fibers 21. Therefore, the objectives of this 
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study were to evaluate the maximum relaxation rate and electrical activity of the 

inspiratory muscles in patients with MD1. We hypothesized that markers of myotonia 

can be found in patients with Myotonic Dystrophy by analyzing different parameters 

describing the strength, the relaxation and the electrical activity of respiratory 

muscles. More specifically, we have considered PImax, PEmax and SNIP as indexes 

of strength and MRR and sEMG as indexes of muscle relaxation and contraction. 

The sensitivity and specificity of these indexes have been finally determined. 

 

Materials and Methods 

Subjects and Design of the Study 

This is an observational, quasi-experimental study, with control group 22. The 

prospective subjects were individuals diagnosed with MD1 recruited from a clinical 

follow-up with a neurologist at the University Hospital Onofre Lopes / Brazilian 

Company of Hospital Services (HUOL/EBSERH). All the patients and healthy 

subjects were assessed in a single day, after receiving initial guidelines and 

recommendations on the preparation for the day of the assessments. 

The subjects with MD1 were selected after outpatient visits and assessed 

subsequently. Inclusion criteria for the MD1 group were as follows: patients aged 

between 18 and 65 years; patients properly diagnosed and accompanied by a 

neurologist from the Neurology Outpatient at the University Hospital Onofre Lopes / 

Brazilian Company of Hospital Services, Rio Grande do Norte. Patients with MD1 

who were smokers (or ex-smokers) or presented obstructive respiratory disease, 

musculoskeletal comorbidities or impaired intellectual ability that would prevent them 

from performing the tests (established by medical diagnosis), and patients who failed 
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to perform tests for other reasons or quit from the study were excluded. The control 

group included self-reported healthy subjects matched for gender and age. 

Individuals who were smokers (or ex-smokers), or presented cardiac, respiratory or 

musculoskeletal comorbidities, deviated septum, rhinitis, or nasal obstruction, and 

individuals who failed to perform the tests or desisted from participating of study were 

excluded from the control group. Additionally, as an exclusion criterion, the healthy 

subjects should not use any type of drug that could interfere with the test 

results, such as antihypertensive or bronchodilator drugs. All the subjects agreed to 

participate in the study by signing an Informed Consent Form. This study was 

approved by the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte 

(protocol no. 752 322). All procedures were performed following the Declaration of 

Helsinki. 

 

Assessment of lung function 

Spirometry was carried out to characterize the sample and check for the 

presence of some degree of lung function impairment (restrictive / obstructive 

pattern). The technical procedure, the acceptance and reproducibility criteria, the 

reference and interpretative values, as well as the standardization of equipment 

followed the recommendations of the ATS/ERS 23. The equipment used was the 

spirometer KoKo DigiDoser Spirometer® (nSpire Health, Inc. Longmont, USA). The 

reference values used in this study had been previously published for the Brazilian 

population 24. 
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Respiratory muscle strength 

Respiratory muscle strength was assessed from measurements of PImax, 

PEmax and SNIP, made with a digital manometer (NEPEB-LabCare/UFMG, Belo 

Horizonte, MG, Brazil), following the procedures previously published by the Brazilian 

Society of Pneumology 25 and using the reference values for the Brazilian population 

26. PImax was measured at RV and PEmax at TLC, using a nose clip. Nozzles with 

holes of about 1 mm were used to dispel the action of the oropharyngeal and facial 

muscles. The highest value obtained in a maximum of five tests, provided it did not 

exceed 10% of the three best tests, was used for each assessment. Maximum sniff 

nasal inspiratory pressure (SNIP) was obtained at FRC after a relaxed expiration, 

with the subject having a nasal cavity occluded by a plug coupled to a catheter 

connected to a digital manometer, while maintaining the other nostril open. 

Previously published procedures were followed 27; 10 measurements were carried 

out, with a 30-second rest between each one, and the highest value obtained from 

these measurements was considered. For each test, patients were encouraged to 

make their maximum effort possible. The reference values for the Brazilian 

population were used in this study 27. Cutoff values were adopted to identify 

respiratory muscle weakness, calculated as the mean of the normal population, 

published previously, minus 1.96 multiplied by the standard deviation. The reference 

values of Neder et al. 26 were used for PImax and PEmax; and the reference values 

of Araujo et al. 27 were used for SNIP. The cutoff values established for men and 

women, respectively, were: 59.1 cmH2O and 70.4 cmH2O for PImax; 58.2 cm H2O 

and 53.9 cmH2O for SNIP; 101.1 cmH2O and 69.2 cmH2O for PEmax. 
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Assessment of maximum relaxation rate of inspiratory muscles 

The maximum relaxation rate (MRR) was derived from SNIP test and 

calculated by using LabChart Reader 8.0 software (ADInstruments, New Zealand). 

Maximum relaxation rate (MRR) was obtained as the first derivative of pressure-time 

curve (dP/dT) over the first half of the relaxation curve by calculating the tangent at 

the steepest part of the pressure curve.  To exclude the effect of pressure oscillation 

amplitude on MRR, dP/dT was normalize it and expressed as percentage of the 

pressure drop in every 10 milliseconds (dP / dt) / Psniff * 100 (% 10ms) 18, 20. The 

following criteria were established for choosing the best SNIP test value for 

calculation of MRR: (1) sniff test performed at FRC; (2) peak pressure maintained for 

less than 50 milliseconds; (3) total duration of the maneuver less than 500 

milliseconds; and (4) shape of SNIP curve showing soft peaked curves with upward 

and downward movement 18, 20. 

 

Surface electromyography (sEMG) 

Capture and processing of myoelectric signals were performed using TeleMyo 

DTS Desk Receiver® (Noraxon, USA, Inc., Scottsdale, USA) electromyograph and 4 

wireless Clinical DTS (Noraxon, USA, Inc., Scottsdale, USA) sensors with 16-bit 

resolution and common-mode rejection ratio (CMRR) > 100 dB. The sampling 

frequency of the captured signals was 1500 Hz, with 500 Hz low pass filter and 

signals pre-amplified 1000 times. The software used to capture and store the 

myoelectric signals during spirometry, PImax, PEmax and SNIP test was MR 3.2 

(Noraxon, USA, Inc., Scottsdale, USA). For the surface electromyography (sEMG), it 

was adopted the bipolar technique, in which were used self-adhesive surface 
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electrodes consisting of a Ag/AgCl system (double hall, Miotec®) separated by a 

distance of 20 mm between each one. The electrodes were placed over each muscle 

in the direction of the muscle fiber, all in the right side of the body to avoid 

contamination by the cardiac electrical signals. The skin of the volunteers was 

properly prepared in order to reduce impedance as far as possible, favoring the 

capture of a signal with greater amplitude, and less interference and noise 28. All the 

procedures of capture and analysis of electromyographic signals were in compliance 

with the recommendations of the International Society of Electrophysiology and 

Kinesiology, ISEK. The electrodes were placed over the parasternal muscle of the 

second intercostal space (2ndIS), 3 cm from the sternum; the sternocleidomastoid 

muscle (SCM), on the muscle belly, 5 cm from the mastoid process; the rectus 

abdominis (RA), 4 cm from the umbilical scar; and the scalene muscle (SCA), on the 

muscle belly, 5 cm from the sternoclavicular joint and 2 cm above that mark 29. 

Electromyographic signals were analyzed and normalized using the RMS (root mean 

square) values obtained from the average of three MVIC (SCM, SCA, RA) and three 

SNIP and PImax (2
ndIS) tests 30.  

The maximum voluntary isometric contractions (MVIC) were performed 

according to the position recommended by Kendall et. al. 31. To evaluate the SCM 

and SCA muscles, a contraction was performed with the subject in the supine 

position, elbows bent and hands next to head, resting on the bed. It was requested 

that the subject made a anterolateral flexion of the neck, while the evaluator pressed 

the temporal region of the head, obliquely in the posterior direction. The RA muscle 

CIVM was performed with the subject in the supine position and with slightly bent 

knees. The subject was asked to bow pelvis later and keep it close to the chest while 
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the head was high litter. The appraiser applied an opposing pressure to the 

movement in the anterior region of the subject 's shoulders. For each muscle were 

made three contractions, each one lasting 5 seconds and with a 15 seconds  interval 

between them.  

In order to quantify possible delayed muscle relaxation, the duration of 

electrical activity of each muscle studied (SCM, SCA, RA and 2ndIS) was measured 

and normalized by the duration of the different maneuvers (SNIP, PImax and 

PEmax). The duration of each respiratory muscle contraction (i.e., the difference 

between onset and offset time) was automatically calculated by using a software for 

EMG analysis (MR3, MyoMuscle Module, Noraxon, USA). The duration of each 

respiratory maneuver was calculated by analyzing the time course of pressure 

curves.   

 

Statistical analysis 

The sample size was calculated through a pilot study with five subjects. The 

standard deviation of the MRR variable (equal to 3.41) was used for a hypothetical t 

test. The calculations were made with an alpha significance level of 0.05 and power 

of 80%. The resulting sample size based on the preceding criteria was 12 subjects 

for each group and a mean difference of 2.89 for the MRR variable. To check data 

normality the Shapiro-Wilk test was applied. Parametric data were compared using 

the unpaired t-test, while non-parametric data were compared using the Mann-

Whitney test. Differences were considered significant when p<0.05 (5%).  

Receiver operating characteristic (ROC) curves were calculated using the 

MRR, SNIP%, PImax%, PEmax% between MD1 patients and healthy subjects. The 
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ROC curve was calculated as described previously by Hanley and McNeil 32. The 

software used for analysis was GraphPad Prism® for Windows (version 5 GraphPad 

Software Inc, La Jolla, USA). Additionally, at the end of the study, the power of the 

sample was calculated using the software G*Power version 3.1.9.2 (Franz Faul - 

Universität Kiel, Germany). 

 

Results 

Initially, 74 individuals were invited to participate in the study: 44 patients with 

MD1 and 30 healthy subjects. A total of 43 subjects, 26 subjects with MD1 and 17 

healthy subjects, refused to participate. The final sample included 31 subjects, 18 

subjects with MD1 and 13 healthy subjects, two of which were excluded for smoking 

habits (control group). In the MD1 group, 2 subjects were excluded from the sample 

for sEMG analysis due to the poor quality of the signal captured, and 4 were 

excluded from the calculation of MRR because their sniff curves did not meet the 

eligibility criteria. The final sample for the calculation of the MRR was composed of 

14 individuals with MD1 and 11 healthy subjects (flowchart, Figure 1). The post hoc  

effect size d was 3.89, which was calculated considering the mean of each group and 

the difference between standard deviation of MRR variable. The power of the study 

(1-ß error probability) was 1.0 that was calculated using a  error probability of 0,05 

(Figure 2). 

 

Pulmonary function and respiratory muscle strength 

The spirometric values for the MD1 group showed, on average, a moderate 

restrictive pattern according to the classification of ATS 33. Regarding the inspiratory 
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muscle strength in the control group, 25% of women were below the cutoff point, 

while in the MD1 group this percentage was 40%. Regarding the men, this figure was 

14.3% in the control group and 54.5% in MD1 group. In the SNIP test, all subjects 

were above the cutoff point in the control group, while in the MD1 group 63.6% of 

men and 80% of women were below that point. In the PEmax assessment, where the 

biggest difference was observed between the two groups, all healthy subjects met or 

were above the cutoff point for muscle weakness. In the MD1 group, 90.9% of men 

and 80% of women did not reach that value. For all maneuvers previously 

mentioned, the differences between the two groups were statistically significant: in 

absolute values SNIP (p = 0.0014), PImax (p = 0.0006), PEmax (p = 0.0002) and in 

% of predict values SNIP (p = 0.0015), PImax (p = 0.0016) and PEmax (p < 0.0001). 

Spirometric and respiratory muscle strength data are shown in Table 1 and Figure 3. 

 

Electromyography of the respiratory muscles 

The signals obtained from the surface electromyography showed an increased 

activity of the muscles of MD1 subjects in most of the maneuvers carried out, with 

significant differences found at rest for the SCM (p = 0.002) and SCA (p = 0.004) 

muscles; during the PEmax test for the 2ndIS muscle (p = 0.003); and during the sniff 

test for the SCM (p = 0.02) and SCA (p = 0.03) muscles (Figure 4). Time of electrical 

activity of respiratory muscle in patients DM1 showed increased when comparing with 

control group (Figure 5). 
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Maximum relaxation rate of inspiratory muscles 

The maximum relaxation rate (MRR) was lower in the MD1 group compared to 

the control group (5.7±1.2 vs. 7.9 ± 1.7, respectively) and there were significant 

differences between groups (p = 0.001, figure 3). Fourteen patients and 11 healthy 

subjects were assessed. Four DM1 subjects were excluded from the MRR analysis 

because their sniff test did not meet the criteria for proper collection of this variable.  

 

 

ROC analysis  

Additionally, we made ROC curves analysis for the MRR, SNIP%, PImax% 

and  PEmax% for both DM1 and control group. The results, considering the AUC 

(Area under the curve), showed, for all variables, a good ability to discriminate 

between those individuals with the disease and those without it. The threshold of 

sensitivity/specificity, confidential interval of area and p values are demonstrated in 

figure 6. 

 

Discussion 

The maximum relaxation rate of the inspiratory muscles has been studied 

sparsely for about 25 years. This is an index of fatigue and overload of the inspiratory 

muscles, developed from sniff maneuvers obtained by measuring esophageal or 

transdiaphragmatic pressure, invasive methods 17,18,20. Subsequent studies have 

observed a high 19,32 relationship between the MRR obtained through sniff 

maneuvers associated with esophageal pressure and the MRR obtained from sniff 

maneuvers associated with nasal pressure, providing a non-invasive measurement of 
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that variable. Despite the technical characteristics of the MRR as a measure capable 

of identifying the delay in inspiratory muscle relaxation in MD1 and, therefore, suitable 

for assessing the presence or absence of myotonia, we have not found previous 

studies of MRR obtained through nasal inspiratory pressure in MD1. 

This study aimed at assessing changes in the relaxation rate of inspiratory 

muscles in individuals with MD1 that indicate muscle fatigue and inspiratory muscle 

overload, and investigating the sensitivity / specificity of this variable in myotonic 

dystrophy, as well as measuring changes in the electrical activity of respiratory 

muscles and in the respiratory muscles and lung function in patients with MD1. 

The study results showed that the MRR is reduced in MD1 patients compared 

to the control group; the MRR of the inspiratory muscles was considered sensitive to 

identify the presence of reduced MRR in MD1 patients and specific to discard it in 

healthy individuals, according to the results of the ROC curve analysis, which 

determined a cutoff point of 5.65; the electrical activity of the accessory muscles of 

respiration (SCM, SCA and RA) was increased in MD1 compared to the control group 

(p=0.004; p=0.009; p=0.045, respectively); lung function was altered, and respiratory 

muscle strength in most patients showed values below the points considered as 

muscle weakness. 

Fitting & Leuenberger, in 1989 14, were the first authors to study the maximum 

relaxation rate in a single case. These authors evaluated the effects of procainamide, 

an anti-myotonic drug, in the diaphragm through transdiaphragmatic pressure. Due to 

the type of study and the technique used, comparisons are inappropriate. 

Garcia-Rio et al., in a study using a methodology similar to ours, in 2006 34, 

were the first to assess the inspiratory muscle relaxation rate noninvasively by using 
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SNIP pressure curve in 20 patients with different neuromuscular diseases (5 

amyotrophic lateral sclerosis, 3 Duchenne muscular dystrophy, 2 myotonic 

dystrophy, 7 myasthenia gravis, 2 congenital myopathy and brachial plexus palsy) 

and 10 healthy subjects. These authors found a significantly lower MRR in the NMD 

group compared to healthy subjects (7.21 ± 0.68 vs. 9.31 ± 1.22). Regarding our 

results, we also found an MRR significantly lower in MD1 patients 5.7 (IQR: 5 to 6.6) 

versus 7.3 (IQR: 7 to 8.2). However, the study of Garcia-Rio et al., although using 

similar methodology to calculate the MRR, was composed of a heterogeneous 

sample of patients with various neuromuscular diseases and our results have been 

considered nonparametric, therefore the results above cannot be considered for 

comparison with ours. 

Neuromuscular disorders, despite having some common physiopathological 

characteristics, have varying degrees of severity and progression, which makes it 

unsuitable grouping these diseases for assessment of MRR and its subsequent 

comparison to a control group. It is important to report that the MD1 is characterized 

by the presence of myotonia in the skeletal muscles and possibly in the inspiratory 

muscles, which could potentially affect the relaxation of these muscles and reduce 

the MRR. The results presented, in relation to the ROC curve, quantified, with high 

statistical value, the overall capacity of the MRR to discriminate between individuals 

with the disease and those without the disease. Results of ROC curve area close to 1 

are considered perfect to correctly identify patients and healthy individuals. 

Therefore, this test showed high sensitivity (ability to detect the disease) and 

specificity (ability to detect the absence of the disease) of MRR in patients with MD1. 
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A useless test for this purpose has an area of 0.5 while tests with an area of 1.00 are 

considered perfect to correctly identify patients and healthy individuals. 

In relation to pulmonary function, our study confirmed what had already been 

demonstrated in the literature: the presence of restrictive disease in MD1, with 

reduced FVC values and a normal FEV1/FVC% ratio, classified according to the 

degree of impairment in FEV1 (% predicted) as moderate restrictive disorder. In 

relation to respiratory muscle strength, as early as 1964, in a pioneering study, 

Gillam et al. 4 presented, in a series of 10 patients, values considered below the 

cutoff point for muscle weakness of the expiratory muscles in 50% of subjects, with 

values less than 80 cmH2O for men and 60 cmH2O for women. Recently, similar 

results have been reported in the literature, in which approximately 50% of patients 

presented expiratory muscle strength values below the cutoff point for expiratory 

muscle weakness 7. These same authors also showed PEmax, PImax and SNIP 

values of 64%, 70% and 80%, expressed as a percentage of predicted, respectively. 

Additionally, in a study analyzing respiratory muscle strength involving different 

neuromuscular diseases, patients with MD1 have demonstrated a reduction in 

respiratory muscle strength and the PEmax / PImax ratio was below normal 8. In the 

present study, the results showing changes in respiratory muscles, especially in 

relation to the efficiency of ventilation, were reinforced by the changes observed in 

the sEMG. 

 

Conclusion 

Our study has addressed the assessment of two aspects of myotonic 

dystrophy: the maximum relaxation rate of inspiratory muscles and the 
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electromyographic activity of four respiratory muscles (sternocleidomastoid, scalene, 

rectus abdominis and parasternal). In addition, we assessed the lung function and 

confirmed the presence of a restrictive pattern in the individuals, as well as a reduced 

respiratory muscle strength, especially with regard to the expiratory muscles when 

compared to healthy subjects. The muscular electrical activity of patients with MD1 

was higher, mainly at rest and during SNIP test, for parasternal muscle (2ndIS) during 

PEmax. A reduction of the maximum relaxation rate was confirmed in MD1 patients 

compared to healthy individuals. 

A major limitation of our study was the small sample size due to the limited 

time and financial support. It’s important to consider the results of the power, effect 

size d and the low prevalence of the disease. However, the sample power was high 

in relation to the results found. Additionally, the results found in our study add new 

perspectives with regard to the assessment of the maximum relaxation rate (through 

the SNIP test) of subjects with MD1, and bring new aspects about the usage of 

surface electromyography. 

This study builds on this prior investigation in several important ways. Our 

results provide information that can contribute to a better understanding of myotonic 

dystrophy and its impact on the respiratory system (either in its functional or 

muscular aspect) and thus help in the development and use of evaluation methods 

that may be routinely used in clinical practice. Moreover, we have brought new 

approaches to the surface electromyography, still little used in respiratory muscles 

and especially as a complementary method of research of neuromuscular diseases.  
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Figure 1: Flowchart of the study. Two DM1 subjects were excluded from sEMG 

analysis because the RA signal was contaminated. For that reason, the RMS 

obtained could not be assigned only to the muscle activation. The subjects excluded 

from the MRR analysis (n = 4) failed to conduct a proper SNIP test, according to the 

criteria established by Mulvey and Kyroussis 18.20. 
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Table 1. Anthropometric data, lung function, respiratory muscle strength and 

maximum relaxation rate of inspiratory muscles 

Variable Control Group DM1 Group p value 

Gender F/M 4/7 5/11 - 

Age (years) 37.4 ± 10.7 42.3 ± 11.3 0.2743 

BMI (Kg/m²) 25.5 ± 4.2 24.9 ± 3.6 0.7231 

FVC (%pred.) 92.6 ± 11.9 72.1 ± 16.6 0.0018 

FEV1 (%pred.) 93.1 ± 10.9 70.2 ± 16.5 0.0004 

FEV1/FVC (%pred.) 101 ± 4.1 97.4 ± 5.6 0.0781 

PImax (cmH2O) 105 ± 29.1 62.6 ± 26.1 0.0006 

PImax% 99 (IQR: 75.3 - 115) 48 (IRQ : 37 – 57) 0.0016 

PEmax (cmH2O) 114 (IQR: 101 - 145) 43.5 (IQR: 36.2 - 62.7) 0.0002 

PEmax% 102 (IRQ: 89 – 132.6) 39.7 (IRQ: 28.5 – 60.5)  0.0001 

SNIP (cmH2O) 72 (IQR: 63 – 89) 46 (IQR: 36,2 – 60,5)  0.0014 

SNIP% 70.64 ± 19.6 46 ± 16.26 0.0015 

MRR%/10ms 7.9 ± 1.7 5.7 ± 1.2 0.0010 

Data presented as mean and standard deviation (parametric variables) with t test analyze and median 

and interquartile range (nonparametric variables) with Mann-Whitney test analyze. BMI - Body Mass 

Index; Kg/m
2
 - kilograms per square meter; FVC - forced vital capacity; % pred.- percentage of the 

value compared to the predicted value; FEV1 - forced expiratory volume in one second; PImax - 

maximum inspiratory pressure; cmH2O - centimeters of water; PEmax - maximal expiratory pressure; 

IQR - interquartile range; SNIP - sniff nasal inspiratory pressure; MRR - maximum relaxation rate. The 

MRR analysis was conducted with 14 patients. 
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Figure 2: Calculation of the power and the effect size of the study, based on a simple size of 14 subjects at DM1 group and 

11 subjects at control group. The mean of the MRR variable, in both groups, was used for the analysis.  
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Figure 3:  Comparison between MRR (A), SNIP (B), PImax (C) and PEmax (D) for DM1 and control group. Data and cutoffs of respiratory muscle 
weakness for PImax, PEmax and SNIP are presented in absolute values. The cutoff points established for male and female, respectively, were: 59.1 
cmH2O and 70.4 cmH2O, for PImax; 58.2 cmH2O and 53,9 cmH2O, for SNIP; 101.1 cmH2O and 69.2 cmH2O for PEmax. All data is parametric and 
were compared using the Mann-Whitney test. Differences were considered significant when p<0.05 (5%). 
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Figure 4: Surface electromyography during the electrical activity of the muscles SCM, SCA, RA and 2

nd
IS at rest (A), SNIP (B), PImax (C) and PEmax 

(D). Values were normalized and are shown in normalized data (% of  RMS at rest) in SCM, SCA and RA . The normalized data from 2
nd

IS was done 
considering the RMS of maximal values of SNIP and PImax maneuvers of each muscle, during the maneuvers. The sEMG measure at 2

nd
IS was 

normalized by SNIP and PImax, both maximal measures of inspiratory muscles. All data is non-parametric and were compared using the Mann-
Whitney test. Differences were considered significant when p<0.05 (5%). 
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Figure 5: Time of electrical activity of the SCM, SCA, RA and 2ndIS muscles during SNIP (A) and PImax (B) assessment. Values are 

expressed in seconds. All data is parametric and were compared using the unpaired t-test with Welch’s correction. Differences were 

considered significant when p<0.05 (5%). 
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Figure 6: ROC curves of MRR, % predicted of SNIP, PImax e PEmax for DM1 and control group. The area under the curve (AUC) above 0.80 

associated with a p<0.05, for all the variables (maneuvers), lead to the conclusion that these variables show a good ability to discriminate between 

those individuals with the disease and those without it.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nosso estudo foi realizado com o propósito de investigar alterações na taxa 

máxima de relaxamento (medida de forma não invasiva através do SNIP teste) e sua 

sensibilidade/especificidade na distrofia miotônica do tipo 1, além de avaliar a 

ativação muscular respiratória (através da eletromiografia de superfície) durante 

manobras utilizadas na prática clínica para avaliação da força muscular respiratória 

(PImáx, PEmáx e SNIP). As avaliações foram realizadas em um único dia de coleta, 

preferencialmente após o atendimento do médico neurologista, ou marcadas para 

outro dia, quando não era possível de tal forma.  

A escassez de estudos na literatura científica sobre a avaliação da taxa de 

relaxamento de músculos inspiratórios, seja em sujeitos saudáveis ou indivíduos 

com alguma enfermidade, e a falta de padronização de técnicas para utilização da 

eletromiografia de superfície nos músculos respiratórios dificultam a comparação 

dos nossos resultados com os achados de outros pesquisadores. Por esse motivo, 

outros estudos envolvendo o SNIP teste como forma de avaliação da taxa máxima 

de relaxamento de músculos respiratórios e o uso da eletromiografia nesses 

músculos são importantes para maiores esclarecimentos sobre o tema.  
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Anexo 1 – Parecer do Comite de Ética em Pesquisa  
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Anexo 2 – Anuência do Hospital Universitário Onofre Lopes  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa Taxa de Relaxamento de 

Músculos Inspiratórios em Sujeitos com Distrofia Miotônica, que é coordenada 

pelo Professor Dr. Guilherme Augusto de Freitas Fregonezi e a mestranda Morgana 

de Araújo Evangelista.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. Não haverá pagamento pela sua participação. 

Essa pesquisa procura avaliar a taxa de relaxamento dos músculos 

inspiratórios e sua atividade eletromiográfica. Nenhum procedimento para a coleta 

dessas informações será invasivo. Para o estudo eletromiográfico, sua pele será 

limpa e depilada em uma pequena extensão (5cm de comprimento e 2cm de largura 

– tamanho do eletrodo), de forma a diminuir a impedância e possibilitar uma melhor 

captação do sinal. Para o estudo da função pulmonar, serão utilizados bocais e 

filtros descartáveis no espirômetro e também no manuvacuômetro.  

Todos os testes são não invasivos e de curta duração (aproximadamente 2 

horas), sendo realizados em uma única visita. Os procedimentos realizados não 

trarão nenhum risco para a sua saúde, e não envolverão cortes, introdução de 

instrumentos ou coletas de sangue. Porém, alguns desconfortos podem ser 

percebidos durante as medidas de PImáx, PEmáx e espirometria, tais como náuseas 

e/ou tonturas. Ao menor sinal de desconforto, os testes serão interrompidos.  

As avaliações serão realizadas no Departamento de Fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nas dependências do Laboratório de 

Desempenho PneumoCardioCascular e Músculos Respiratórios, e a pesquisadora 

responsável irá realizar todos os testes e procedimentos necessários à adequada 

coleta dos dados, sendo necessário, para isso, aproximadamente duas horas.  
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável, Morgana de Araújo Evangelista.  

Terminada a avaliação, levará consigo os relatórios gerados ao final de cada 

exame.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa Taxa de Relaxamento de Músculos 

Inspiratórios em Pacientes com Distrofia Miotônica, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 

que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ______/______/______. 

_____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Taxa de Relaxamento de 

Músculos Inspiratórios em Sujeitos com Distrofia Miotônica, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 

desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 

assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

 Natal, ______/______/______. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO  

 

Protocolo: ___________________                        Data da avaliação: ___/___/____ 

Avaliador:___________________________________________________________                                  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: ______________________________________________________________  

Data de nascimento: ___/___/___ Idade: __________ Sexo: ___________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone: _______________________ Estado civil:________________ 

Escolaridade:_____________________Profissão: ___________________________ 

Contato do cuidador/responsável: ________________________________________ 

 

ANAMNESE 

 

Tempo de diagnóstico da distrofia: _____________________________________________ 

Médico responsável: ________________________________________________________ 

Sintomas respiratórios:______________________________________________________  

Cirurgias anteriores: _________________________________________________________ 

 

HÁBITOS DE VIDA 

 

Etilista: (     ) Sim           (     ) Não                         

Tabagista: (     ) Sim           (     ) Não 

Anos de tabagismo: ___________Maço/dia: __________ 

Atividade física: ___________________________________________________________ 

 

MEDICAMENTOS EM USO 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

Peso: _________ Altura: _________ IMC: __________ 
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ESPIROMETRIA 

Dados Predito Prova 1 Prova 2  Prova 3  Prova 4 Prova 5 % Predito 

CVF        

VEF1        

VEF1/CVF        

FEF25-75%        

PFE        

 

 

MANUVACUOMETRIA  

PImáx                          Predito:  PEmáx                      Predito:  

1 -  1 -  

2 -  2 -  

3 -  3 -  

4 -  4 -  

5 -  5 -  

 

 

SNIP                                                                   Predito:  

1 -  6 -  

2 -  7 -  

3 -  8 -  

4 -  9 -  

5 -  10 - 

 

 

MRR – SNIP TESTE 

1 -  6 -  

2 -  7 -  

3 -  8 -  

4 -  9 -  

5 -  10 - 

 

 

EXAMES COMPLEMENTARES  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANÁLISE DO SINAL ELETROMIOGRÁFICO 

Músculo RMS 

Esternocleidomastoideo  

Escaleno  

2º espaço intercostal  

Reto abdominal   

 


