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Resumo
Introdução: Sabe-se que mesmo após uma lesão medular completa (LMC) podem haver
vias axonais preservadas abaixo do nível da lesão, o que pode ser demonstrado pela eletromi-
ografia de superfície (EMGs) . Entretanto, pouco se sabe sobre o comportamento transversal
e longitudinal do sinal e suas propriedades espectrais em resposta à aferência sensorial pela
carga associada aos comandos descendentes supraespinais durante tentativa de dar passos.
Objetivos: 1) Investigar a presença de vias axonais eferentes preservadas em indivíduo com
LMC por meio da análise do comportamento temporal e espectral do sinal EMGs de músculos
abaixo do nível da lesão durante tentativa de movimentação voluntária em ortostatismo; 2)
Analisar o comportamento das propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs de mús-
culos abaixo da lesão em indivíduos com LMC e a presença de modulação aferente e eferente
durante a execução de tarefas locomotoras Métodos: Trata-se de um estudo observacional
analítico, no qual participaram 3 indivíduos com LMC e crônica (mais de 1 ano após lesão).
O sinal EMGs de músculos localizados abaixo da lesão foi registrado por meio de medidas
repetidas durante duas etapas. Na primeira etapa, o sinal EMGs foi registrado na postura
ortostática assistida concomitante à tentativa de dar passos de acordo com 4 dicas verbais
(RÁPIDO, LENTO, ALTO e LARGO). Na segunda etapa, o sinal EMGs dos mesmos grupos
musculares, foi registrado durante treino de marcha assistida por órtese robótica Lokomat®
sem comando concomitante à tentativa de dar passos de acordo com 2 comandos verbais
(ALTO e LARGO). Foi analisado o comportamento do sinal EMGs para os músculos reto
femoral, bíceps femoral, tibial anterior e gastrocnêmio medial bilateralmente. O sinal EMGs
rebatido e filtrado e o envoltório linear foram apresentados graficamente. A representação das
características espectrais ao longo do tempo foi determinada pelo espectrograma. A partir
da identificação da contrações musculares e da atividade mioelétrica em cada ciclo de mar-
cha assistida, foram determinados: duração, RMS, pico da amplitude, integral matemática
e a frequência mediana do sinal EMGs para cada condição experimental. Teste Friedman
foi utilizado para comparar as variáveis dependentes entre os diferentes comandos, entre as
medidas repetidas em ortostatismo, ao longo do tempo durante treino de marcha assistida
e entre as condições de marcha com e sem comando verbal. A significância estatística foi
estabelecida em 5%. Resultados: 1) Foi observada modulação eferente do sinal EMGs dos
músculos reto femoral esquerdo (RFE) e bíceps femoral direito (BFD) coincidentes com iní-
cio da tentativa de movimentação voluntária. Foram identificadas contrações musculares no
sinal EMGs, mesmo na ausência de contração muscular visível, e a amplitude e frequência
mediana do sinal se comportaram de forma diferente de acordo com o comando verbal uti-
lizado; 2) Foi observado que a modulação eferente do sinal EMGs do RFE e BFD durante
tentativa de movimentação voluntária dos MMII do participante 1 foi um achado sistemá-

vi



tico na análise longitudinal dos dados demonstrando um aumento na amplitude (integral
matemática) e concomitante diminuição da frequência mediana ao longo do tempo; 3) Foi
identificada a modulação aferente do sinal EMGs nos três participantes do estudo durante o
treino de marcha assistida. Músculos que não apresentaram modulação durante ortostatismo
com tentativa de movimentação voluntária, apresentaram modulação pela aferência sensorial
rítmica ofertada pelo treino de marcha assistida; 4) A integral matemática e a frequência
mediana se comportaram como propriedades que variam em acordo com as modulações de
origem aferente ou eferente do sinal EMGs; 5) A inspeção visual gráfica do sinal EMGs bem
como a análise estatística permitiram identificar a presença de modulação aferente e eferente
em participantes com LMC se confirmando a importância dessa ferramenta para avaliação
desta população. Conclusão: A presença de modulação aferente e eferente do sinal EMGs
sugere a preservação de vias supraespinais e espinais íntegras as quais interferem no output
motor de indivíduos com LMC. Tais achados direcionam para um novo paradigma no pro-
cesso de avaliação e reabilitação desta população o qual estabelece possíveis perspectivas de
neuroplasticidade abaixo na lesão. Desta forma, considera-se importante a análise do sinal
EMGs e de suas propriedades espectrais e temporais para desenvolvimento de recursos que
possam otimizar o processo de neuroplasticidade nesta população.

Palavras-chaves: Traumatismos da Medula espinal. Eletromiografia. Marcha. Vias aferen-
tes. Vias eferentes.

Abstract

Introduction: It is known that even after a complete spinal cord injury (cSCI) there may
be preserved axonal pathways below the lesion level, which can be demonstrated by surface
electromyography (sEMG). However, little is known about the transverse and longitudinal
behavior of the signal and its spectral properties in response to sensory afferent due to the load
associated with the supraspinal descending commands during attempted steps. Objectives:
1) To investigate the presence of preserved efferent axonal pathways in individuals with cSCI
by analyzing the temporal and spectral behavior of the EMG signal of muscles below the level
of the lesion during attempted voluntary movement in orthostatism; 2) To analyze the behav-
ior of the temporal and spectral properties of the signal sEMG of muscles below the lesion in
individuals with cSCI and the presence of afferent and efferent modulation during execution
of locomotor tasks Methods: It is an observational analytical study in which 3 individuals
with cSCI and chronic (more than 1 year after injury) participated. The sEMG signal of
muscles located below the lesion was recorded by repeated measurements during two steps.
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In the first stage, the EMG signal was recorded in the assisted orthostatic posture concomi-
tant with the attempt to take steps according to 4 verbal cues (FAST, SLOW, HIGH, and
LONG). In the second stage, the EMG signal of the same muscle groups was recorded during
the Lokomat® robotic orthosis-assisted gait training without commands, concomitant to the
attempt to take steps according to 2 verbal commands (HIGH and LONG). It was analyzed
the behavior of the EMG signal of the following muscles rectus femoris (RF), biceps femoral
(BF), tibialis anterior (TA) and medial gastrocnemius (MG) bilaterally. The collapsed and
filtered EMGs signal and the linear envelope were plotted. The representation of the spec-
tral characteristics over time was determined by the spectrogram. From the identification of
muscle contractions and myoelectric activity in each cycle of assisted gait, it was determined:
duration, RMS, amplitude peak, mathematical integral and median frequency of the EMG
signal for each experimental condition. Friedman test was used to compare the dependent
variables between the different commands, between measures repeated in orthostatism, over
time during assisted walking training and between gait conditions with and without a verbal
command. The statistical significance was set at 5 %. Results: 1) It was observed efferent
modulation of the left RF and right BF signal EMGs coinciding with the commencement
of the voluntary movement attempt was observed. It was identified muscle contractions in
the EMG signal, even in the absence of visible muscle contraction, and the amplitude and
median frequency of the signal behaved differently according to the verbal command used;
2) It was observed that the efferent modulation of the EMG signal of the left RF and right
BF during attempt of voluntary movement of the participant 1 was systematic finding in
the longitudinal analysis of the data demonstrating an increase in amplitude (mathematical
integral) concomitant to decrease of the median frequency over time; 3) It was identified the
afferent modulation of the EMG signal in the three study participants during the assisted
gait training. Muscles that did not show modulation during orthostatism with attempt of
voluntary movement, presented modulation by the rhythmic sensorial afferent offered by the
assisted gait training; 4) The mathematical integral and the median frequency behaved as
properties that vary according to the modulations of afferent or efferent origin of the signal
sEMG; 5) The graphic visual inspection of the sEMG signal as well as the statistical analysis
allowed to identify the presence of afferent and efferent modulation in participants with cSCI
confirming the importance of this tool for the evaluation of this population. Conclusion: The
presence of afferent and efferent modulation of the sEMG signal suggests the preservation
of intact supraspinal and spinal pathways which interfere in the motor output of individuals
with cSCI. Such findings direct towards a new paradigm in the process of evaluation and
rehabilitation of this population which establishes possible perspectives of neuroplasticity
below in the lesion. Therefore, it is considered important the analysis of the EMG signal and
its spectral and temporal properties for the development of resources that can optimize the
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neuroplasticity process in this population.

Keywords: Spinal Cord Injuries. Electromiography. Gait. Efferent pathways. Afferent path-
ways.
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1 Introdução

A lesão medular (LM) é uma condição grave que acomete funções sensoriais, motoras
e autonômicas e que geram consequências devastadoras nos âmbitos físico, social e emocional
para o paciente e seus familiares (AHUJA et al., 2017). De acordo com os dados epidemio-
lógicos apresentados por Lee et al. (2004), a prevalência global da lesão medular traumática
é de 236 a 4187 casos por milhão de habitantes no mundo, ao passo que a América do Sul
apresenta estimativa de cerca de 25 casos por milhão de habitantes. Em 2001, dados apre-
sentados por Masini estimou em 180 mil pacientes com LM no país (MASINI, 2001), embora
não se encontrem dados epidemiológicos multicêntricos atuais para tal população.

A apresentação clínica e funcional da LM é ampla, dependendo de fatores como exten-
são da lesão, nível neurológico e etiologia (WHO, 2016). Na lesão medular completa (LMC),
pode ocorrer tanto a lesão do neurônio motor inferior, ao nível da lesão e em segmentos acima
e abaixo dela, resultando em paralisia flácida ao nível da lesão, como lesão da substância
branca (onde se encontram os tratos ascendentes e descendentes), produzindo sinais de dano
do neurônio motor superior abaixo do nível da lesão (MCDONALD; SADOWSKY, 1996).
O dano nessas conexões aferentes e eferentes resulta em perda sensorial e motora abaixo do
nível da lesão e comprometimento na realização de movimentos voluntários e conscientes,
assim como de sua funcionalidade (BRADBURY; MCMAHON, 2006).

A LM é classificada pela American Spinal Injury Association (ASIA) através da In-
ternational Standards for the Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)
de acordo com as funções sensoriais e motoras. Essa classificação se dá por meio de letras
das quais a ASIA A representa uma lesão medular completa com perda da função motora e
sensorial abaixo da lesão, incluindo os segmentos sacrais de S4 e S5; enquanto que na classi-
ficação ASIA B há perda da função motora com preservação da função sensorial abaixo da
lesão, incluindo os segmentos sacrais (KIRSHBLUM et al., 2011).

Apesar da perda da função motora e consequente prejuízo da capacidade de realizar
uma contração muscular visível ou palpável, estudos têm indicado a preservação parcial de
inputs descendentes supraespinais em indivíduos com diagnóstico clínico de LMC por meio
do registro de atividade eletromiográfica (EMG) de superfície (SHERWOOD et al., 1992;
SHERWOOD et al., 2002; KAKULAS et al., 1998; MCKAY et al., 2004; HEALD et al.,
2017). Tais achados corroboram com os dados apresentados por (KAKULAS et al., 1998) os
quais demonstraram a preservação de até 27% da substância branca da medula em cadáveres
de pacientes diagnosticados clinicamente como ASIA A Kakulas et al. (1998), sugerindo uma
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LM neurofisiologicamente incompleta ou “discompleta” (SHERWOOD et al., 1992; MCKAY
et al., 2004; LI et al., 2012).

De acordo com este pressuposto, mesmo na ausência de atividade motora voluntária
visível em músculos abaixo da lesão, pode-se observar a preservação de axônios íntegros,
capazes de atravessar o local da lesão e de modular tais atividades abaixo desse nível meio
por meio da captação e análise do sinal eletromiográfico de superfície (EMGs) (SHERWOOD
et al., 1992). Desta forma, o sinal EMGs se constitui como uma ferramenta importante para
avaliar a preservação dessas redes axonais assim como para monitorar possíveis mudanças
espontâneas ou induzidas pelo tratamento de reabilitação em paciente com LMC, uma vez
que as ferramentas de avaliação clínica apresentam limitações para caracterizar mudanças no
mecanismo de controle motor (SHERWOOD et al., 1992; MCKAY et al., 2004).

Esta modulação da atividade EMGs pôde ser observada em indivíduos com LMC pela
influência do comando cerebral descendente (DIMITRIJEVIC et al., 2015). Indivíduos com
LMC apresentaram atividade EMGs durante a tentativa de movimentação voluntária dos
membros inferiores (MMII), mesmo na ausência de input sensorial aferente ou de qualquer
outra fonte de estimulação de centros espinais (MCKAY et al., 2004; LI et al., 2012; HEALD
et al., 2017). Da mesma forma, foi identificada modulação do sinal EMGs durante a realização
de tarefas motoras quando o comando descendente foi associado à estimulação transcutânea
e à neuromodulação farmacológica (GERASIMENKO et al., 2015). Neste mesmo contexto,
Angeli et al. (2014) demonstraram que tal modulação ocorre em acordo com os inputs visual
e auditivos ofertados durante a tentativa de movimentação voluntária quando em associação
à estimulação epidural lombossacra. Entretanto, na ausência desta estimulação direta sobre
os centros espinais nenhuma atividade mioelétrica pôde ser observada Angeli et al. (2014).

Além da modulação pelo comando descendente supraespinal, a literatura tem de-
monstrado a presença de modulação da atividade mioelétrica em resposta à aferência senso-
rial proprioceptiva por meio de inputs sensoriais (MAEGELE et al., 2002; DIMITRIJEVIC
et al., 2015; EDWARDS; LAYNE, 2007; HARKEMA et al., 1997; DOBKIN et al., 1995;
SCIVOLETTO et al., 2007). Tal modulação no sinal EMGs pode ser observada quando a
informação sensorial é oferecida em associação à realização de treinos baseados em tarefas
específicas (FONG et al., 2009), como por exemplo durante o ortostatismo assistido, o qual
incorpora a descarga de peso corporal em uma condição estática (REJC et al., 2015; REJC et
al., 2017; EDWARDS; LAYNE, 2007). A modulação do sinal EMGs observada nesses estudos
ocorreu em virtude da aferência sensorial gerada pela carga durante protocolo de treino de
sustentação da postura de pé (EDWARDS; LAYNE, 2007) ou em associação à estimulação
epidural lombossacra (REJC et al., 2015; REJC et al., 2017) e nestas duas situações, foi origi-
nada a partir dos receptores sensoriais periféricos e/ou resultantes da estimulação de centros
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espinais. Nesse mesmo contexto, a presença de atividade mioelétrica e de modulação do sinal
EMGs pela descarga de peso rítmica sobre os MMII pode ser observada durante o treino
locomotor assistido (SCIVOLETTO et al., 2007; SCHUBERT et al., 1997; MAEGELE et
al., 2002; HARKEMA et al., 1997; DOBKIN et al., 1995), demonstrando a importância dos
inputs aferentes relacionados ao fuso muscular (DIETZ et al., 2002) e aos receptores de carga
(KOJIMA et al., 1999; DOBKIN et al., 1995; MAEGELE et al., 2002) no controle neural da
locomoção (KOJIMA et al., 1999; BERES-JONES; HARKEMA, 2004). Durante treino loco-
motor assistido, o aumento da velocidade dos passos (BERES-JONES; HARKEMA, 2004),
assim como o aumento da descarga de peso nos membros inferiores (DOBKIN et al., 1995;
MAEGELE et al., 2002), resultam no aumento da amplitude do sinal EMGs. Isto sugere uma
ativação do centro gerador de padrão (CGP) e assim demonstra a importância da informa-
ção proprioceptiva, a qual pode regular o nível e o padrão de ativação dos neurônios motores
(MAEGELE et al., 2002). Apesar do comportamento do sinal EMGs nesta população se
apresentar de forma semelhante aos indivíduos saudáveis, a amplitude do sinal se apresenta
com magnitude menor (DIETZ et al., 1994).

Apesar da literatura apresentar dados indicando a modulação do sinal EMGs, tanto
pela aferência sensorial proprioceptiva como pelo comando descendente voluntário, pouco
se sabe sobre as propriedades e características desta atividade mioelétrica residual. A maior
parte dos estudos a apresentam a partir de uma distribuição espaço-temporal da ativação das
redes motoneurais a partir de medidas como Root Mean Square (RMS), tempo relativo, am-
plitude e intensidade do sinal (SHERWOOD et al., 2002; ANGELI et al., 2014). Assim, não
são encontradas informações sobre os componentes espectrais e a propriedade das frequên-
cias desse sinal, propriedades as quais são importantes para compreender os mecanismos
fisiológicos que poderiam explicar tal modulação. Além disso, não foram encontrados dados
referentes ao sinal EMGs durante tentativa de movimentação voluntária dos MMII durante
atividades específicas da tarefa na ausência de estimulação direta dos centros espinais.

A observação da capacidade residual de ativação muscular voluntária em músculos si-
tuados abaixo do nível da lesão em sujeitos com LMC, associada ao output motor resultante
da informação proprioceptiva, abrem a possibilidade de se utilizar tais atividades para restau-
rar uma função e a favorecer o processo de neuroplasticidade durante a reabilitação (HEALD
et al., 2017). Redes neuronais inativas podem se transformar em redes neuronais funcionais
em resposta à ativação espinal sobre um nível ideal de estimulação (GERASIMENKO et al.,
2015), e o uso de tecnologias de biofeedback e interface homem-máquina podem ser considera-
dos como recursos potenciais para facilitar e mediar este processo, podendo ser desenvolvidas
e implementadas de acordo com o conhecimento das propriedades desse sinal.

Dados recentes da literatura demonstraram a ocorrência de neuroplasticidade abaixo
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da lesão em indivíduos com LMC, incluindo a melhora da função motora, o que corrobora
a ideia de preservação de fibras axonais nesta população (MANELLA et al., 2010; DO-
NATI et al., 2016; WAGNER et al., 2018). É ressaltada a importância do treino específico
da tarefa (MANELLA et al., 2010; DONATI et al., 2016), do uso de recursos de interface
cérebro-máquina (DONATI et al., 2016) e de dispositivos robóticos para aumentar o feed-
back sensorial (MANELLA et al., 2010; DONATI et al., 2016; HOLANDA et al., 2017) e da
neuromodulação controlada pelo cérebro (BONIZZATO et al., 2018) para favorecer assim a
restauração das funções sensório-motoras. Entretanto, apesar da presença destes resultados
em relação à neuroplasticidade, ainda não se sabe quais são os mecanismos neurofisiológi-
cos responsáveis por essa resposta. Considera-se que a construção de protocolos efetivos de
reabilitação em pacientes com LMC dependem do conhecimento dos mecanismos neurais
envolvidos em condições de movimento normal e patológico e suas interações com circuitos
espinais, aferência e eferência sobre a coordenação do movimento humano (HUBLI; DIETZ,
2013).

Diante do exposto, a possibilidade de preservação de vias axonais residuais aliada aos
resultados positivos em relação à neuroplasticidade de vias sensório-motoras em indivíduos
com LMC, apontam para a importância da análise e do conhecimento do sinal EMGs para
avaliação e monitoramento da função motora nessa população. Entretanto, até o presente mo-
mento, pouco se sabe sobre as propriedades do sinal EMGs dos músculos situados abaixo da
lesão em indivíduos com LMC e o seu comportamento em resposta ao comando descendente
supraespinal durante a tentativa de movimentação voluntária tarefa-específica. Somado a isso
pouco se sabe sobre o aporte da aferência sensorial pela carga, como por exemplo durante
o ortostatismo e o treino locomotor assistido. Finalmente, não são encontradas na literatura
informações referentes ao comportamento transversal e longitudinal das frequências do sinal
EMGs e das propriedades temporais do output motor resultante de diferentes formas de ten-
tativa de movimento voluntário dos MMII guiadas por comandos verbais distintos durante
treino baseado em tarefa específica.

Nesse contexto, podem ser levantadas algumas perguntas. 1) Considerando a exis-
tência de vias supra-segmentares preservadas, será que a ativação de comandos descendentes
durante tentativa de movimentar voluntariamente as pernas em associação à oferta de aferên-
cia sensorial pelos receptores de carga durante o ortostatismo e o treino de marcha assistida
poderiam modular a atividade mioelétrica em indivíduos com LMC? 2) Como se comporta
o sinal EMG ao longo do tempo e sobre diferentes dicas verbais para a realização do mo-
vimento voluntário relacionado à locomoção? 3) Como se comportam as frequências desse
sinal durante a tentativa de movimentação voluntária na presença do comando verbal asso-
ciado à carga sobre os membros inferiores? 4) Quais as características do sinal EMGs que
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é modulado pela aferência sensorial e daquele sinal EMGs que é modulado pelo comando
descendente supraespinal?
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2 Justificativa

A literatura científica tem evidenciado o potencial da circuitaria espinal em aprender
e otimizar a geração de padrões motores EMG efetivos por meio da modulação dessa rede
neuronal em indivíduos com LMC. Ainda assim, é sugerida a compreensão desses padrões
motores gerados pela descarga de peso durante ortostatismo bem como durante a marcha,
sobre diferentes fontes de estimulação de centros espinais, (REJC et al., 2017) incluindo a
tentativa voluntária de movimentar os MMII.

Os dados acima apresentados levantam questionamentos sobre o quão completo é o
grau da lesão, em termos anatômicos e funcionais, em pacientes com diagnóstico clínico de
LMC. Assim, sugeriu-se a existência de redes neuronais preservadas acima, dentro ou abaixo
do nível da lesão, as quais podem ser transformadas em redes funcionais em resposta à
ativação espinal em um nível ideal (GERASIMENKO et al., 2015). Além disso, a literatura
traz resultados recentes apontando para a possibilidade de ocorrência de neuroplasticidade
abaixo do nível da lesão em indivíduos com LMC, o que corrobora a ideia de preservação de
fibras axonais nesta população (DONATI et al., 2016; WAGNER et al., 2018).

Apesar disso, pouco se sabe sobre 1) o comportamento e as propriedades espectrais e
temporais do sinal EMG em músculos abaixo da LMC mediante estimulação sensorial aferente
pela carga associado aos comandos supraespinais eferentes; 2) quais seriam as características
desse sinal e de uma possível modulação sob estas condições.

A observação de uma modulação do sinal EMGs em reposta à tarefa de ficar de pé ou
durante marcha, associado a diferentes comandos para tentativa de movimentação voluntária
dos MMII, abriria a possibilidade de agregar novos conhecimentos científicos e maior compre-
ensão sobre o tema. Além disso, permitiria a construção de novos protocolos de reabilitação
utilizando o sinal EMGs como fonte de comando de dispositivos robóticos, interface homem-
máquina, biofeedback e/ou realidade virtual a fim de potencializar a neuroplasticidade neural
em pacientes com LMC. Outro ponto importante seria a quebra do paradigma relacionado ao
prognóstico e planejamento das intervenções nessa população, tanto no âmbito da assistência
quanto no âmbito da pesquisa, os quais podem se direcionar para uma nova forma de avaliar
indivíduos com LM clinicamente completos, bem como de estabelecer novos protocolos de
intervenção.
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3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral
Avaliar a presença de vias axonais preservadas em indivíduos com LMC e crônica por

meio da análise do comportamento do sinal EMGs de músculos dos MMII em resposta ao
input sensorial e ao comando descendente supraespinal durante execução de tarefas locomo-
toras.

3.2 Objetivos Específicos

Artigo 1

• Avaliar a presença de modulação eferente, por meio da identificação da presença de
contração muscular no sinal EMGs de músculos localizados abaixo da lesão em indivíduo
com LMC;

• Analisar as propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs durante tentativa de
movimentação voluntária dos MMII em ortostatismo e se elas variam de de acordo com
4 comandos verbais distintos relacionados às propriedades cinemáticas dos passos;

• Determinar o RMS, duração, amplitude, integral e frequência mediana de cada contra-
ção muscular identificada, nos 4 comandos verbais e comparar tais propriedades entre
os 4 comandos verbais distintos;

• Caracterizar a energia do sinal em função do tempo e das frequências do sinal EMGs
de músculos abaixo da lesão em indivíduo com LMC através do espectrograma.

Artigo 2

• Analisar longitudinalmente as propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs de
músculos abaixo da lesão em indivíduo com LMC durante tentativa de movimentação
voluntária dos MMII em ortostatismo e durante a marcha robótica assistida com e sem
o comando verbal;

• Caracterizar a energia do sinal em função do tempo e das frequências do sinal EMGs
através do espectrograma ao longo do tempo durante ortostatismo;
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• Identificar a presença de atividade muscular e analisar suas características pela deter-
minação do RMS, integral e frequência mediana durante tentativa de movimentação
voluntária em ortostatismo e durante marcha robótica assistida com e sem o comando
verbal;

• Comparar o RMS, integral e frequência mediana da atividade mioelétrica ao longo do
tempo durante o ortostatismo e marcha robótica assistida bem como entre as condições
com comando e sem comando verbal;

• Caracterizar o pico das potências das frequências do sinal EMGs durante a modula-
ção aferente e eferente através do espectro de potência do sinal durantes as tarefas
locomotoras propostas.
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4 Revisão da literatura

4.1 Caracterização anátomo-funcional
Para se compreender o controle do movimento se faz necessário o conhecimento das

estruturas e funções do sistema nervoso central (SNC), sistema nervoso periférico (SNP) e
sistema muscular, os quais compõem os sistemas motor e somatossensorial, além da compre-
ensão das vias de comunicação entre estes dois sistemas - as vias ascendentes (sensoriais) e
as vias descendentes (motoras).

A informação sensorial é veiculada a partir de dois sistemas ascendentes distintos: o
sistema da coluna dorsal lemnisco medial (CDLM), o qual veicula informação sensorial pelos
fascículos grácil e cuneiforme; e o sistema anterolateral (AL), composto pelos tratos espino
talâmico lateral e ventral e trato espinomesencefálico. Já o sistema motor é composto por vias
descendentes representadas pelos tratos corticoespinal (anterior e lateral) e corticobulbar, os
quais se originam no córtex e pelos tratos reticuloespinal bulbar e pontino, rubroespinal, ves-
tibuloespinal (lateral e medial) e tectoespinal, os quais se originam em núcleos subtalâmicos
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011; PURVES et al., 2004).

As informações sensoriais integradas nos diferentes níveis do sistema nervoso mo-
dulam as respostas motoras as quais podem ser desencadeadas ao nível da medula espinal
como uma atividade reflexa, ou pode ser desencadeada por comandos descentes cerebrais
para execução de movimentos mais complexos (GUYTON et al., 2006; SHUMWAY-COOK;
WOOLLACOTT, 2011; PURVES et al., 2004). Serão descritas a seguir algumas estruturas
do SNC, às quais são importantes para o desfecho do presente estudo.

4.1.1 Córtex motor

O córtex motor é composto por diferentes áreas de processamento como o córtex
motor primário (M1), área motora suplementar (SMA) e córtex pré-motor (PMA). Estas
áreas interagem com áreas do processamento sensorial no lobo parietal, gânglios da base e
cerebelo para identificar qual movimento realizar, além de planejá-lo para enfim executá-
lo. Os axônios dos motoneurônios superiores enviam informações para a medula espinal via
trato corticoespinal (via piramidal) e têm seus corpos celulares localizados no córtex motor
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011).

O trato corticoespinal é a via motora mais importante do córtex motor e inclui neurô-
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nios localizados no M1, SMA, córtex motor ventral e dorsal e do córtex somatosensorial. As
fibras descendem ipslateralmente do córtex através da cápsula interna, passando pelo mesen-
céfalo e na altura da junção entre o bulbo e a medula espinal. A maioria das fibras (90%)
cruza a linha média para formar o trato corticoespinal lateral, controlando movimentos de
músculos distais. Os 10% de fibras que não cruzam formam o trato corticoespinal anterior que
controlam os movimentos proximais dos membros e do tronco. Desse modo, as ações motoras
podem ser controladas embora ainda existam vias paralelas que podem realizar uma mesma
sequência de movimentos (GUYTON et al., 2006; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT,
2011; KANDEL et al., 2014).

O córtex pré-motor e a SMA exercem funções similares, mas atuam em grupos muscu-
lares distintos. Axônios da SMA inervam unidades motoras mais distas enquanto axônios da
PMA se conectam primeiramente com neurônios reticuloespinais e inervam unidades moto-
ras proximais (BEAR et al., 2007). Além disso, tem sido proposto que PMA e SMA também
possam diferir suas atividades de acordo com a forma em que o movimento for iniciado e
guiado. De acordo com tal pressuposto, tem sido demonstrado que neurônios pré-motores se
apresentam mais ativos quando uma tarefa é guiada por dicas visuais, enquanto neurônios
da SMA se encontram mais ativos quando a sequência do movimento é lembrada ou autoini-
ciada (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011). Sendo assim, áreas pré-motoras estão
envolvidas no planejamento identificando características espaciais e programando a ação, e
enviam outputs para o córtex motor, principalmente. Este envia comandos para o tronco
cerebral e medula espinal via sistema corticobulbar e corticoespinal quando o movimento vai
se iniciar (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011; PURVES et al., 2004).

4.1.2 Medula espinal

A medula espinal é uma estrutura do SNC que permite a comunicação do cérebro com
o restante do corpo. É composta pela substância cinzenta, em sua parte central (onde estão
localizados os corpos celulares neuronais) e pela substância branca (formada pelas fibras
axonais mielínicas ascendentes e descendentes). A substância cinzenta é dividida em porção
anterior ou ventral, onde se encontram os neurônios motores (alfa e gama) que respondem
pela contração das fibras musculares e intrafusais, respectivamente; e pelo corno posterior
ou dorsal, porção responsável pela recepção da informação somatosensorial originada dos
músculos, articulações e pela pele (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011; PURVES et
al., 2004).

Já a substância branca da medula espinal é dividida em dois sistemas neuronais: o
sistema neuronal ascendente e o sistema neuronal descendente. As vias neuronais ascenden-
tes transmitem as informações sensoriais dos receptores periféricos para a medula espinal, a
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qual leva a informação para os núcleos do tronco encefálico, tálamo e córtex por meio das
fibras axonais presentes nos fascículos grácil e cuneiforme do sistema CDML ou pelas fibras
axonais do sistema AL. Já as fibras ascendentes do sistema CDLM levam inputs sensoriais
originados de mecanorreceptores e proprioceptores localizados nos músculos, tendões, pele
e nas articulações. As fibras do fascículo cuneiforme são responsáveis por levar informações
relacionadas aos membros superiores e ao tronco superior, enquanto as fibras do fascículo
grácil levam informações aferentes dos MMII e do tronco inferior. As fibras axonais ascen-
dentes do sistema AL, por sua vez, levam informações de dor e temperatura originadas dos
nocirreceptores, termorreceptores e quimiorreceptores, a partir do trato espinotalâmico para
o núcleo talâmico (DARIAN-SMITH, 2009; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011).

As vias descendentes têm sua origem nos neurônios motores superiores, os quais se
encontram localizados no encéfalo, e fazem conexão com a medula espinal. Vias descenden-
tes dorsolaterais são representadas pelo trato corticoespinal lateral e trato rubroespinal que
descendem dorsolateralmente pela substância branca e terminam nos motoneurônios e inter-
neurônios localizados na porção lateral do corno anterior e na zona intermediária da medula,
estando relacionadas com o controle dos movimentos distais. Vias descedentes ventromediais
são representadas pelos tratos corticoespinal anterior, trato reticuloespinal, trato tectoespinal
e trato vestíbulo espinal e têm participação no controle de movimentos proximais e axiais
(LEMON, 2008).

Ainda em relação às vias descendentes, é sugerida que uma das principais funções
dessas vias seja modular a atividade do CGP (DARIAN-SMITH, 2009). No início do século
passado, Brown (1911) demonstrou a capacidade intrínseca da medula espinal de gerar mo-
vimentos rítmicos mesmo na ausência de inputs sensoriais e/ou do controle cortical ou do
tronco encefálico. Esses circuitos neuronais espinais, geradores de tais padrões motores, são
capazes de gerar padrões rítmicos da locomoção em modelos animais e em humanos e pode
controlar atividades básicas como a locomoção, por exemplo (GRILLNER, 1985; DIETZ et
al., 1994; DIETZ et al., 2002).

Os neurônios sensoriais, motores anteriores e os interneurônios estão localizados na
substância cinzenta da medula espinal. Os neurônios motores alfa, localizados no corno an-
terior da medula, dão origem às fibras motoras as quais inervam as fibras musculares esque-
léticas enquanto os neurônios motores gama inervam as fibras intrafusais do fuso muscular e
exercem função importante no controle do tônus muscular. Os interneurônios estão presentes
nos cornos anterior e posterior, além da área intermediária da substância cinzenta, e fazem
sinapses entre si e com outros neurônios. Poucos sinais sensoriais (advindos de nervos espi-
nais ou sinais descendentes cerebrais) terminam diretamente no neurônio motor inferior. A
grande maioria desses sinais é transmitida, primeiramente pelos internerneurônios, os quais
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integram informações advindas de outros tratos espinais ou nervos espinais até chegar ao
neurônio motor anterior (GUYTON et al., 2006).

Mais da metade das fibras axonias, as quais ascendem e descendem na medula espinal,
são fibras proprioespinais (PSNs). Atravessam vários segmentos espinais podendo transmitir
sinais para um, dois ou mais segmentos espinais e gerar vias de reflexos multisegmentais.
Esses neurônios PSNs podem ser curtos e longos, se originam na medula espinal (C3-C5)
e terminam no corno ventral da intumescência lombossacral, conectando assim os membros
superiores e inferiores e coordenando o balanço do braço com a perna durante a locomoção
(DARIAN-SMITH, 2009; GUYTON et al., 2006).

Ao nível espinal há pelo menos três vias excitatórias que geram aferência sensorial
para ao SNC e que têm origem nos receptores periféricos: 1) uma via monossináptica das
fibras aferentes Ia dos fusos musculares, 2) uma via dissináptica das fibras primárias tanto
dos fusos musculares como dos órgãos tendinosos de Golgi (OTG) e 3) uma via polissináptica
das fibras primárias do fuso muscular e dos OTG as quais incluem os interneurônios do CGP
((KANDEL et al., 2014; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011; PURVES et al., 2004).

O fuso muscular é um receptor periférico que se encontra no músculo esquelético e
regula a contração muscular de acordo com as mudanças no comprimento muscular (NORDIN
et al., 2017). É composto por fibras intrafusais, terminações neuronais sensoriais aferentes Ia
(sensíveis ao alongamento dinâmico) e IIa (responsivas ao comprimento muscular estático)
e terminações motoras gama, as quais ativam as fibras intrafusais. Quando um músculo é
alongado as fibras aferentes Ia são ativadas e estas excitam o neurônio motor alfa, gerando
um reflexo monossináptico espinal quando ocorre ativação do próprio músculo e de seus
sinergistas. As fibras aferentes Ia excitam também interneurônios Ia os quais inibem neurônio
motor alfa dos músculos antagonistas, processo chamado inervação recíproca (SHUMWAY-
COOK; WOOLLACOTT, 2011; PURVES et al., 2004).

O OTG é outro receptor periférico que modula o comportamento motor. Está loca-
lizado na junção músculo-tendínea e leva informação aferente através de fibras aferentes Ib.
Ao contrário do fuso muscular, o OTG não possui conexões eferentes, não sendo portanto
modulado pelo SNC. O OTG também é sensível às mudanças na tensão do músculo e gera um
reflexo dissináptico inibitório no próprio músculo e excitatório na musculatura antagonista
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011; PURVES et al., 2004). Entretanto, durante
a fase de apoio da marcha, o OTG de músculos extensores excitam a musculatura exten-
sora e inibem os flexores até que não haja mais tensão sobre o OTG (PEARSON et al.,
1992), demonstrando que este receptor se comporta de diferentes maneiras, de acordo com
as propriedades da tarefa.
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Os receptores articulares se localizam em diferentes porções da cápsula articular e
atuam em vários níveis da hierarquia do processamento sensorial para levar informações
sobre o posicionamento do corpo no espaço. Da mesma forma, receptores cutâneos também
levam informação sobre a orientação do corpo no ambiente além da resposta reflexa gerada
a nível espinal, mas é modulada por vias superiores (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT,
2011).

As informações sensoriais geradas pelos mecanorreceptores localizados nos músculos,
articulações e na pele durante a locomoção são os principais reguladores das fases da marcha.
Os proprioceptores dos músculos do quadril (fuso muscular e OTG) podem ser considerados
os principais reguladores da fase de apoio da marcha (HUBLI; DIETZ, 2013; KANDEL
et al., 2014). Já os sinais aferentes originados dos fusos musculares são importantes para
determinação do tempo de transição entre as fases de apoio e de balanço bem como para
regulação da magnitude da atividade muscular durante a fase de apoio (PEARSON, 2004;
NIELSEN; SINKJÆR, 2002; DIETZ et al., 2002). Tal modulação ocorre uma vez que a
frequência de disparo da contração muscular se modifica de acordo com a velocidade da
mudança do comprimento muscular, se em alongamento ou durante encurtamento do músculo
em baixa velocidade, e se ocorre contra uma carga inercial (BURKE et al., 1978).

4.2 Neurofisiologia do controle motor normal
A marcha humana é uma tarefa complexa a qual envolve a interação entre os meca-

nismos espinais e supraespinais (DIETZ, 1992). A nível espinal, a atividade muscular rítmica
pode ser ativada pelo CGP, que gera sinergia locomotora básica e é modulada de acordo com
a informação multissensorial aferente (GOLLHOFER et al., 1984), as quais são interpreta-
das e integradas aos outputs desses circuitos espinais (GRILLNER, 1985; SCHUBERT et al.,
1997). A nível supraespinal comandos descendentes geram modulações na ativação muscular
as quais se adaptam de acordo com as demandas da tarefa (HUBLI; DIETZ, 2013).

A marcha se caracteriza por uma sequência de contrações musculares que devem
ocorrer no tempo e proporções adequadas para cumprir uma tarefa específica durante a loco-
moção (KANDEL et al., 2014). O padrão locomotor rítmico é resultante da interação entre
os neurônios supraespinais e espinais. Entretanto, conexões aferentes parecem simplificar a
função locomotora (NORDIN et al., 2017). A marcha necessita de uma adequada coordena-
ção entre os lados direito e esquerdo do corpo. Conexões entre músculos flexores e extensores
dos dois dimídios corporais são mediadas pelos neurônios comissurais, os quais se encontram
no corno anterior da medula espinal e cruzam a linha média corporal, inibindo ativação de
músculos antagonistas ou ativando músculos sinérgicos, agindo como neurônios motores ou
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interneurônios (inibição recíproca) e impondo uma atividade rítmica de locomoção (KIEHN,
2016; LANUZA et al., 2004).

A fase de apoio é um período do ciclo da marcha no qual se observa uma atividade
intensa da musculatura antigravitária. Músculos extensores de quadril (ex: glúteo máximo)
e extensores de joelho (quadríceps femoral) se encontram ativos para se opor à flexão do
membro durante a aceitação do peso, e os flexores plantares (gastrocnêmios medial e lateral
e sóleo) se encontram ativos para resistir à dorsoflexão do tornozelo com a progressão anterior
do peso corporal, durante o apoio terminal. A fase de balanço é caracterizada pela ativação
dos músculos flexores de quadril e joelho e dos dorsoflexores de tornozelo para avançar o
membro à frente em preparação para aceitação do peso (PERRY et al., 1992; LIEBER,
2010).

Assim como a aferência sensorial e a atividade dos circuitos espinais, estruturas su-
praespinais (incluindo tronco encefálico, cerebelo e córtex motor) exercem um papel essencial
na locomoção. Para permitir a interação das diferentes demandas da tarefa e do ambiente
se faz necessária a participação do controle supraespinal, responsável por gerar o drive para
a locomoção bem como para a coordenação (SCHUBERT et al., 1997; SHUMWAY-COOK;
WOOLLACOTT, 2011; REISMAN et al., 2010). Entretanto, há evidências do controle sub-
cortical de áreas localizadas no tronco encefálico e medula espinal para gerar movimentos
complexos como postura e locomoção, por exemplo, em resposta a estímulos em níveis ideais
(FONG et al., 2009).

Sabe-se que o acesso corticoespinal para o controle da locomoção humana é dependente
da fase da marcha (SCHUBERT et al., 1997). Além disso, sabe-se que o sistema locomotor
espinal pode ser ativado pela região locomotora mesencefálica a qual é retransmitida por
neurônios da formação reticular medial, sendo assim controlados pelas vias reticuloespinal,
vestibuloespinal e tectoespinal. O cerebelo atua ajustando o padrão locomotor por meio de
conexões com núcleos do tronco encefálico, a partir da aferência dos receptores periféricos
bem como do CGP (ADAMS et al., 1997).

Métodos de neuroimagem revelam que área medial do córtex sensóriomotor primário
e SMA se tornam ativas durante a locomoção (MIYAI et al., 2001; FUKUYAMA et al., 1997)
e a extensão desta ativação está relacionada com a velocidade da marcha (SUZUKI et al.,
2004). Quanto mais complexa é a tarefa, mais áreas corticais são ativadas, especialmente
durante a fase de balanço da marcha (SCHUBERT et al., 1999). Estes sinais descendentes
regulam assim a intensidade da marcha e modificam o padrão do movimento de acordo com
mudanças no terreno ou na tarefa (KANDEL et al., 2014).

A tarefa de dar passos então necessita de um esforço coordenado entre os sistemas de
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controle neural (cérebro e medula espinal), sistema muscular e sistema esquelético (LIEBER,
2002). Para avaliar e observar o comportamento neurofisiológico desse controle do movimento
bem como de atividades reflexas e involuntárias, o sinal EMGs se apresenta como um recurso
e fonte importante de informação para esse fim (REAZ et al., 2006).

4.3 Sinal EMGs como ferramenta de medida neurofisiológica do con-
trole motor
EMG é uma técnica experimental que envolve a captação e análise dos sinais mioelé-

tricos os quais são gerados pela variação fisiológica do potencial de ação das membranas das
fibras musculares, associado à contração muscular (KONRAD, 2005). A atividade elétrica
gerada nos músculos durante uma contração muscular (controlada pelo sistema nervoso e
dependente de propriedades anatômicas e fisiológicas dos músculos) gera um sinal neurofisi-
ológico que pode ser medido pela eletromiografia (REAZ et al., 2006). Desta forma, o sinal
EMGs pode fornecer informações acerca da função musculoesquelética durante a realização
de um movimento funcional (BUCHANAN et al., 2004) bem como durante a manutenção da
postura de pé e na marcha (AMINOFF, 2012).

A unidade motora pode ser considerada a unidade funcional do músculo sendo com-
posta por um neurônio motor alfa e todas as fibras musculares inervadas pelos seus ramos
axonais. O sinal elétrico gerado pela ativação das fibras musculares da unidade motora é cha-
mado de Potencial de Ação da Unidade Motora (PAUM) e constitui a unidade fundamental
do sinal EMGs (LUCA, 2006).

A excitabilidade das fibras musculares, através do controle neural, é concebida como o
principal fator na fisiologia muscular (KONRAD, 2005) e pode ser perfeitamente mensurada
pela eletromiografia. O sinal gerado, então, representa a corrente elétrica originada pelo fluxo
iônico o qual é propagado através da membrana das fibras musculares (LUCA, 2006). Desta
forma, a excitação neural da fibra muscular é um processo rápido, com duração estimada de
cerca de 5 milissegundos (ms) e o processo de contração e o relaxamento da fibra muscular
dura cerca de 100 ms (LIEBER, 2010).

Na ausência de contração muscular, observa-se um equilíbrio iônico entre os espaços
intra e extracelulares das células musculares formando um potencial de repouso (-80 a -90
milivolts(mv)) com uma carga intracelular negativa quando comparada à carga extracelular.
Quando células motoras alfa no corno anterior da medula são ativadas, ocorre a condução
desta excitação ao longo do nervo motor. Isto gera um potencial na terminação sináptica
da fibra muscular que altera as características de permeabilidade e permite o influxo de íons
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Na+, com consequente despolarização da membrana. Tal despolarização gera um potencial de
ação que rapidamente muda de -80mV para mais de +30mV que é imediatamente restaurado
pela repolarização (KONRAD, 2005; SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011). O ciclo
de despolarização e repolarização formam uma onda de despolarização ou dipólo elétrico ao
longo da superfície da fibra muscular que têm suas diferenças de potencial de ação medidas
pelos eletrodos bipolares de EMG fixados na superfície do músculo (KONRAD, 2005).

A comunicação interneuronal ocorre através da transmissão sináptica. Um único po-
tencial de ação gera uma despolarização (potencial pós-sináptico) e a sua continuidade na
transmissão da despolarização gera um potencial de ação no próximo neurônio, fenômeno
conhecido como somação. A despolarização pode ocorrer em decorrência de potenciais si-
nápticos que ocorrem juntos no tempo (somação temporal) ou pode ocorrer em decorrência
da ação de várias células sobre o neurônio pós-sináptico (somação espacial). Além disso, a
efetividade de uma sinapse pode mudar de acordo com a experiência, podendo-se observar
uma habituação sináptica quando ocorre uma facilitação na despolarização neuronal com
o aumento do uso de uma via, enquanto a diminuição do uso de uma determinada via re-
sulta em habituação sináptica com menor eficiência na despolarização da célula seguinte
(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2011).

O principal mecanismo que influenciam a magnitude e a intensidade do sinal EMGs
e, assim modula o mecanismo de contração e os outputs da força muscular resultante, é o
recrutamento dos PAUM’s. Este depende do número de unidades motoras recrutadas bem
como de sua frequência de disparo (LIEBER, 2010). O sinal EMG detecta PAUM’s de forma
sobreposta, sabendo que seus spikes ocorrem de forma randomizada (FARFÁN et al., 2010).
As frequências do sinal de EMGs geralmente se encontram entre 6 Hz e 500 Hz, sendo que
a maior parte da potência destas frequências se encontra aproximadamente entre 20 e 150
Hz (KONRAD, 2005). Frequências mais altas de estimulação associadas ao recrutamento de
maior número de unidades motoras resultam em forças musculares maiores, uma vez que o
tempo de relaxamento é menor (LIEBER, 2010).

As propriedades do sinal EMGs também sofrem interferências por fatores anatômi-
cos, fisiológicos e tecnológicos. Estes podem ser classificados de acordo com (LUCA, 1997)
fatores: causais, intermediários e determinísticos. Os fatores causais, por suas vez, podem ser
subdivididos em fatores extrínsecos e intrínsecos (LUCA, 1997). Os fatores extrínsecos são
àqueles relacionados com a estrutura, localização e orientação do eletrodo em relação aos
pontos motores nos músculos ou junção miotendínea e que podem ser controlados e otimiza-
dos durante a captação do sinal de EMGs (LUCA, 1997; SODERBERG; KNUTSON, 2000;
LUCA, 2006). Por outro lado, os fatores intrínsecos não podem ser controlados e se referem
ao número de unidades motoras ativas, número de fibras em uma unidade motora, tipo de
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composição e diâmetro da fibra muscular, quantidade de tecido entre a superfície do músculo
e o eletrodo. Tanto os fatores extrínsecos como os intrínsecos influenciam as características
da amplitude e frequência do sinal de EMGs (LUCA, 1997; LUCA, 2006).

Fatores intermediários também interferem no sinal resultante do sinal EMGs e influ-
enciam a amplitude e a frequência do sinal, como por exemplo, as características do filtro e o
efeito crosstalk de músculos vizinhos, que podem alterar o sinal EMGs e levar à interpretação
errônea do sinal. Os fatores determinísticos têm uma ação direta no sinal da eletromiografia
e incluem os números de unidades motoras detectadas e ativas, a interação mecânica entre
as fibras musculares, a frequência de disparo da unidade motora, a amplitude, a duração e a
forma das PAUM’s (LUCA, 1997).

A interpretação do sinal de eletromiografia também precisa considerar uma possível
interferência da aferência sensorial espinal e de comandos descendentes eferentes na ativi-
dade EMG. Estes podem modular o recrutamento das unidades motoras, além das demandas
da tarefa, as quais podem ativar grupos distintos de fibras musculares (HODSON-TOLE;
WAKELING, 2009). A maioria dos músculos esqueléticos é composta por uma mistura de
fibras musculares do tipo lentas e rápidas e suas propriedades contráteis dependem do tipo
de fibra que as compõe (BOTTINELLI; REGGIANI, 2000). A atividade EMG pode ofere-
cer informações relacionadas ao tipo de fibra muscular recrutada durante um determinada
função muscular mecânica, no qual fibras de contração rápida se apresentam com bandas de
frequências maiores do que as fibras lentas no espectro de potência do sinal (WAKELING;
SYME, 2002).

A atividade EMG de superfície oferece, assim, medidas confiáveis para análise neu-
rofisiológica da atividade de músculos superficiais (SODERBERG; KNUTSON, 2000) e sua
aplicação pode ser utilizada como identificador do início de uma ativação muscular, gerando
informações temporais da sequência da atividade de um ou mais músculos durante determi-
nadas tarefas, como durante a marcha ou na manutenção de posturas (LUCA, 1997). Além
disso, oferece medidas quantitativas do output do SNC para o músculo (LEE et al., 2004), ca-
racterizando assim a atividade das unidades motoras e oferencendo informações prognósticas
em relação a processos patológicos (AMINOFF, 2012).

Dessa forma, a análise do sinal EMGs pode fornecer informações sobre o comporta-
mento de circuitos neuronais espinais e supraespinais e assim oferecer informações acerca do
funcionamento e possível preservação de atividades neuronais em indivíduos com LMC (DI-
ETZ, 2010) com o objetivo de avaliar, compreender e desenvolver protocolos de intervenção
efetivos e individualizados para esta população. Estudos têm utilizado o sinal EMGs em pa-
cientes com LMC para avaliar visual e quantitativamente padrões temporais de ativação das
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unidades motoras (HALLETT, 1983; HEALD et al., 2017; EDWARDS; LAYNE, 2007; REJC
et al., 2015; REJC et al., 2017; LI et al., 2012; SCIVOLETTO et al., 2007; SCHUBERT et al.,
1997; MAEGELE et al., 2002), entretanto pouco ainda se sabe sobre as características desse
sinal EMGs, bem como de seu comportamento mediante diferentes fontes de estimulação
aferente e eferente - como por exemplo as características espectrais do sinal.

4.4 Sinal EMGs na LMC
Estudos têm demonstrado que sujeitos com LMC são capazes de evocar atividade

EMG durante tentativa voluntária de movimentar os MMII (SHERWOOD et al., 1992). Da
mesma forma, McKay et al. (2004) demonstrou que 60% dos pacientes com LMC ASIA A ou B
apresentavam alguma habilidade de modular a excitabilidade espinal motora abaixo da lesão
(MCKAY et al., 2004). Apesar da ausência de controle de vias superiores, foi demonstrada a
capacidade da circuitaria espinal em gerar padrão locomotor nessa população. Esta habilidade
intrínseca da circuitaria espinal, associada à informação sensorial aferente específica a tarefa,
permite que a medula espinal funcione de forma independente ao controle cerebral e abre
novos paradigmas para reabilitação da postura e locomoção neste contexto (FONG et al.,
2009).

A observação desses padrões neuromotores coordenados e rítmicos de flexão e extensão
em indivíduos com LMC durante a marcha assistida tem sido atribuída à estimulação dos
CGP. A aferência sensorial, originada dos receptores proprioceptivos e cutâneos, por exemplo,
são importantes para modular tais padrões locomotores em indivíduos com LM e a eficiência
da execução de dar passos com descarga de peso nesses indivíduos está associada ao input
sensorial pela carga (FONG et al., 2009).

Em resposta à carga durante o treino de marcha assistida, pode ser observada a
presença um padrão coordenado de ativação dos músculos da perna em pacientes com LMC
completa e incompleta (DIETZ et al., 1994; BARBEAU et al., 1999), embora a amplitude da
atividade EMG seja menor quando comparada a indivíduos saudáveis (DIETZ et al., 1998).
Em contrapartida, não se observa atividade mioelétrica nos membros inferiores na ausência de
descarga de peso, demonstrando que o contato com o solo e a descarga de peso são essenciais
para gerar tal atividade (DIETZ et al., 1995). A descarga de peso cíclica, que ocorre durante
o ciclo da marcha, se apresenta como um estímulo importante para os receptores de carga e
são essenciais para ativação da musculatura extensora durante a locomoção (DIETZ et al.,
1995; DIETZ; COLOMBO, 1996). Tal achado demonstra importância dos inputs aferentes
relacionados ao alongamento muscular e aos receptores de carga para atividade muscular
observada durante treino locomotor assistido (MAEGELE et al., 2002).
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A atividade muscular apresentada durante a marcha fisiológica apresenta caracterís-
ticas consideradas variantes, as quais se modificam de acordo com a velocidade, descarga
de peso corporal e o contexto da tarefa e propriedades invariantes, como a biomecânica e a
estrutura temporal, as quais podem ser originadas da circuitaria do CGP e dos inputs senso-
riais e que modulam o output motor (PEARSON, 2001). De acordo com este pressuporto, o
padrão de ativação da atividade EMGs em indivíduos com LM se apresenta com uma estru-
tura de ativação temporal invariante sugerindo que a ação do CGP ocorra em um timming
específico, apresentando assim uma relação importante com as fases da marcha (IVANENKO
et al., 2003; IVANENKO et al., 2006).

Indivíduos com LMC apresentam uma distribuição diferente da atividade EMG entre
os MMII e entre os músculos quando comparado à atividade EMG de indivíduos saudá-
veis, embora apresentem a mesma arquitetura temporal de ativação, que é influenciada pela
cinemática articular (IVANENKO et al., 2009).

Dessa forma, para favorecer a neuroplasticidade dos circuitos neuronais em indiví-
duos com LMC, é sugerido que a reabilitação seja focada na exploração e estimulação desses
circuitos, tanto a nível espinal como a nível supraespinal. Além disso, os protocolos de re-
abilitação devem incorporar o treino específico da tarefa uma vez que a plasticidade neural
é tarefa-dependente e dependente do uso (HUBLI; DIETZ, 2013; TILLAKARATNE et al.,
2002), além de utilizar de forma apropriada o nível de excitabilidade necessário para ativar
circuitos locomotores (FONG et al., 2009).

Sabe-se que o controle do movimento necessita da regulação adequada do nível de ati-
vação das redes neurais bem como do gerenciamento de como estas redes serão coordenadas.
Uma vez que na LMC este controle se torna difícil, estratégias de estimulação que aumen-
tem a excitabilidade dos circuitos locomotores bem como técnicas de treinamento baseada
em tarefa específica que possam reestabelecer esta coordenação funcional podem ser efetivos
para recuperar a habilidade de dar passos (FONG et al., 2009).

4.5 Input sensorial aferente e modulação do sinal EMGs na LMC
A literatura apresenta possíveis mudanças na atividade EMG de músculos abaixo da

lesão em resposta à aferência sensorial proprioceptiva, bem como em resposta à eferência
supraespinal durante tentativa de movimentação voluntária (BOLLIGER et al., 2010; DI-
MITRIJEVIC et al., 2015; EDWARDS; LAYNE, 2007; REJC et al., 2015; KOJIMA et al.,
1999; MAEGELE et al., 2002; DOBKIN et al., 1995).

A modulação pela aferência sensorial do sinal EMGs de músculos abaixo da lesão
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foi demonstrada em indivíduos com LMC em resposta à descarga de peso corporal durante
ortostatismo (REJC et al., 2017; EDWARDS; LAYNE, 2007). No estudo de Edwards e Layne
(2007), foi apresentado um aumento na amplitude do sinal EMGs nos músculos da perna
em resposta à realização de protocolo de treino de ortostatismo e treino de transferência
voluntária da postura sentada para de pé, com descarga de peso corporal sobre os MMII
em indivíduos com LMC (EDWARDS; LAYNE, 2007). Da mesma forma, Rejc et al. (2015)
demonstraram que a estimulação epidural lombossacra associada à aferência sensorial pelos
receptores de carga durante a manutenção da postura de pé foram capazes de modular o sinal
EMGs (REJC et al., 2015), ratificando a importância da projeção de informação aferente
relacionada à carga para a medula espinal, para a modulação e geração do sinal EMGs nesses
indivíduos.

Outro achado da literatura em resposta ao aporte da aferência sensorial pelo ortos-
tatismo foi a recuperação da capacidade de sustentar a postura ortostática sem assistência
para extensão de joelhos e quadris. Este achado ocorreu a partir de um protocolo de inter-
venção que associou a estimulação epidural lombossacra à oferta de aferência sensorial pela
descarga de peso de pé. A associação dos dois recursos foi capaz de promover um output
motor efetivo para manter a postura antigravitária em indivíduos com LMC e crônica. A
melhora da performance da sustentação da postura de pé foi relacionada com uma mudança
no padrão da atividade do sinal EMGs, que se tornou mais contínuo em reposta à melhora
dessa habilidade. Entretanto, tanto na ausência de estimulação epidural (ortostatismo sem
estimulação) como na falta de input sensorial (estimulação epidural na postura sentada, sem
descarga de peso corporal), a amplitude do sinal EMGs foi insignificante (REJC et al., 2015;
REJC et al., 2017).

Os padrões contínuos e rítmicos de eletromiografia gerados pelas redes neurais da
medula espinal durante de ortostatismo e de marcha assistida, respectivamente, são depen-
dentes das vias ativadas (excitatórias ou inbitórias), bem como da reconfiguração das redes
interneuronais (DIMITRIJEVIC et al., 1998; JILGE et al., 2004). Dessa forma, a observação
dos padrões extensores contínuos de eletromiografia durante a sustentação independente da
postura de pé pelos indivíduos com LMC possivelmente ocorre em resposta ao fortalecimento
de vias sensoriomotoras e de conexões interneurais, as quais podem ser proporcionados pela
estimulação repetitiva de receptores cutâneos e proprioespinais pela descarga de peso durante
treino ortostático (REJC et al., 2017).

O treino locomotor assistido em indivíduos com LMC também é uma modalidade
terapêutica que permite a oferta de informação sensorial repetitiva e específica e é capaz de
reorganizar a circuitaria neuronal espinal assim como modular o padrão locomotor, modifi-
cando a atividade EMG das pernas (REJC et al., 2017). Tal treino pode ser realizado com
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suporte parcial do peso corporal (SPPC) e gera uma estimulação proprioceptiva rítmica atra-
vés da assistência manual aos passos ou de uso de dispositivos robóticos, quando é sugerida a
possibilidade de recrutamento do CGP em pacientes com LMC (SCIVOLETTO et al., 2007;
HUBLI; DIETZ, 2013) e sua possível contribuição no processo de reorganização funcional da
medula espinal (DONATI et al., 2016).

Na presença de feedback sensorial durante marcha assistida em sujeitos com LMC,
pode-se observar a presença de padrões do sinal EMGs de baixa amplitude e de co-contração
durante a fase de apoio e ao final da fase de balanço(MINASSIAN et al., 2005). O input
proprioceptivo gerado pela descarga de peso alternada sobre as pernas bem como a cinemática
gerada durante a marcha podem ativar e coordenar redes motoras espinais para gerar o padrão
de passos, em uma sequência temporal efetiva (MAEGELE et al., 2002).

A capacidade da medula espinal em interpretar informações sobre carga também foi
demonstrada a partir do aumento na amplitude do sinal EMGs de músculos antigravitários
(como sóleo e gastrocnêmio lateral), à medida que a carga suportada pelo membro inferior
aumenta, mesmo na ausência de reflexo de estiramento muscular, sugerindo assim a parti-
cipação dos OTG na modulação da atividade muscular durante a marcha (KOJIMA et al.,
1999). Da mesma forma, foi observado o aumento da amplitude do sinal EMGs de músculos
extensores e flexores com aumento da descarga de peso sobre os MMII durante treino de
marcha assistida em indivíduos com LMC (DOBKIN et al., 1995; MAEGELE et al., 2002).
Desta forma, sugere-se que a informação proprioceptiva advinda da descarga de peso du-
rante a marcha assistida em pacientes com LMC regulem o nível e o padrão de ativação dos
neurônios motores dos MMII (MAEGELE et al., 2002).

4.6 Comandos descendentes supraespinais e modulação do sinal EMGs
na LMC
A atividade EMG observada em indivíduos com LMC também pode ser modulada

pela influência do comando cerebral (DIMITRIJEVIC et al., 2015). A capacidade residual
de produzir alguma atividade muscular voluntária abaixo do nível da lesão em indivíduos
com LMC foi apresentada em alguns estudos através da atividade EMG (HEALD et al.,
2017). Foi demonstrada atividade EMG em pacientes com LMC em resposta à tentativa de
movimentação voluntária de MMII e a presença de PAUM’s na maioria dos sujeitos com
LMC e crônica em todos os músculos avaliados, abaixo do nível da lesão (HEALD et al.,
2017). Tais achados indicaram uma preservação parcial dos inputs descendentes supraespinais
(SHERWOOD et al., 2002).
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Portanto, sugere-se que a eletromiografia seja utilizada na prática clínica tanto para
avaliar como para monitorar as mudanças subclínicas nesses pacientes, em adição ao uso
escala ASIA motora e sensorial (SHERWOOD et al., 2002; LI et al., 2012). Desta forma, a
eletromiografia poderia atuar como ferramenta para detectar a influência de vias supraespi-
nais residuais (LIM et al., 2005).

Indivíduos com paralisia motora completa foram capazes de executar movimento vo-
luntário das pernas a partir da seleção de redes neuromotoras apropriadas mediante um
comando verbal direcionado, na presença de estimulação epidural. Tal fato demonstrou a
conectividade funcional preservada, na presença deste estímulo. Por outro lado, na ausência
dessa estimulação nenhuma atividade motora foi observada (ANGELI et al., 2014). Aumento
da atividade EMG também pode ser observado em indivíduos com LMC na tentativa de
realizar movimentos oscilatórios das pernas, sem ação da força da gravidade, associado à es-
timulação transcutânea e à neuromodulação farmacológica (GERASIMENKO et al., 2015).
Mesmo na ausência de input sensorial, foi demonstrada modulação do sinal EMGs em indiví-
duos com LMC na tentativa de realizar o movimento voluntário com os membros sem função
motora e sensorial abaixo da lesão (LI et al., 2012; ANGELI et al., 2014; MCKAY et al.,
2004). Além disso, foi apresentado que a amplitude do sinal EMGs, determinada a partir do
Root Mean Square (RMS) aumenta à medida que a recuperação da função ocorre, sugerindo
que esta possa ser uma medida importante para avaliar e monitorar a melhora motora (LI et
al., 2012).

A preservação da influência supraespinal um indivíduos com LM (DOBKIN, 2000;
SABBAH et al., 2002; LI et al., 2012; ANGELI et al., 2014; HEALD et al., 2017; SHERWOOD
et al., 1992) pode permitir a ativação de vias neurais suprasegmentares e facilitar assim a
neuroplasticidade, mesmo em indivíduos que não são capazes de realizar determinada tarefa
como a marcha (SHARP et al., 2014). Estudos com imagem cerebral funcional tem demons-
trado uma similaridade na ativação da SMA e no córtex sensoriomotor primário medial,
os quais se encontram ativos bilateralmente tanto durante a imagética motora (IM) como
durante a realização da marcha (ALKADHI et al., 2004; KOKOTILO et al., 2009). A per-
sistência dessa representação motora cortical em pacientes com LMC abre a possibilidade de
ativação cortical por meio da imaginação do movimento, mesmo que o indivíduo não seja
capaz de realizá-lo voluntariamente (KOKOTILO et al., 2009).

Dessa maneira, a integridade da ativação de estruturas cerebrais durante a tenta-
tiva de realizar um movimento e a imagética da motora em indivíduos com LM crônica
demonstra que esta população pode reativar programas motores relacionados ao movimento
de MMII, indicando assim a utilização de estratégias terapêuticas que solicitem a imagina-
ção do movimento associado à tentativa de realização do mesmo (CRAMER et al., 2007;
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HOTZ-BOENDERMAKER et al., 2008). Pouco se sabe sobre o comportamento do sinal
EMGs e o output motor em indivíduos com LMC em resposta à tentativa de realizar mo-
vimento voluntário associado à imaginação do movimento proposto, uma vez que existem
poucos estudos que investigaram este desfecho. Cramer et al. (2007) avaliaram a atividade
EMG do tibial anterior durante a imagética do movimento do pé e não observou aumento
da atividade mioelétrica durante a imaginação da ação (CRAMER et al., 2007), embora a
literatura apresente desfechos sugerindo que o comando descendente supraespinal, associado
ao input periférico e inputs neuromodulatórios sejam capazes de gerar uma resposta EMG
apropriada (GERASIMENKO et al., 2015).

4.7 Neuroplasticidade e reabilitação em LMC
A apresentação de atividade supraespinal residual em indivíduos com LMC é conhe-

cida desde a década de 80 do século passado (DIMITRIJEVIC et al., 1983). Acreditava-se
que o baixo nível de atividade muscular voluntária abaixo da lesão não representava poten-
ciais perspectivas para favorecer a recuperação motora (HEALD et al., 2017). Hoje, diante
do novo cenário da neuroreabilitação e das tecnologias disponíveis para treino robótico e in-
terfaces homem-máquina, pode-se pensar na utilização desta atividade residual para assistir
no processo de neuroplasticidade e para restaurar a função, um vez que a preservação da
função de circuitos espinais neuronais abaixo da lesão é um pré-requisito para a ocorrência
da plasticidade neural (DIETZ; CURT, 2006).

O treino locomotor assistido por órtese robótica é uma modalidade terapêutica efetiva
a qual pode favorecer a melhora de funções musculoesqueléticas, neurais e somatossensoriais
em sujeitos com LM; tendo como principal vantagem a especificidade da tarefa e contri-
buindo, assim, para o processo aprendizagem motora (HOLANDA et al., 2017). Além disso,
oferece informação aferente que incrementa o processo de reorganização funcional da medula
espinal em indivíduos com LMC (DONATI et al., 2016). Outro recurso que poderia atuar
como potencializador da neuroplasticidade é a utilização de interfaces cérebro-máquina para
controlar neuropróteses durante tentativa de realizar o movimento de membros paralisados
(FOLDES et al., 2017).

A literatura apresenta alguns estudos recentes, com resultados relacionados à neuro-
plasticidade de pacientes com LMC crônica em resposta à reabilitação intensiva (MURILLO
et al., 2012). Grasmücke et al. (2017) demonstraram a melhora funcional da marcha no solo
de indivíduos com LMC e incompleta, após a realização de treino intensivo de marcha as-
sistida por um exoesqueleto comandado voluntariamente pela atividade EMG de músculos
abaixo da lesão (GRASMÜCKE et al., 2017). Outro estudo evidenciou recuperação da função



Capítulo 4. Revisão da literatura 24

motora e sensorial, abaixo da lesão, em resposta a um protocolo de intervenção baseada na
interface cérebro-máquina, indicando a preservação de tratos descendentes e ascendentes os
quais seriam as principais vias responsáveis pela neuroplasticidade da função motora e senso-
rial (DONATI et al., 2016). Um estudo recente observou a recuperação da marcha voluntária
em indivíduos com LMC em reposta à estimulação elétrica epidural a qual associada ao treino
locomotor com suspensão do peso corporal, foi capaz de promover uma reorganização de vias
neurais residuais as quais melhoraram a marcha. Foi proposto que a ativação de comandos
supraespinais e ativação de circuitos proprioceptivos pela estimulação epidural podem forta-
lecer tais projeções descendentes por meio de uma plasticidade bidirecional dependente do
tempo (GILL et al., 2018; WAGNER et al., 2018). Tais achados corroboram com a hipótese
de que circuitos neuronais parcialmente intactos estão presentes abaixo do nível neurológico
da lesão (BOLLIGER et al., 2010).



25

5 Materiais e Métodos

5.1 Delineamento do estudo
Foi realizado um estudo observacional longitudinal analítico.

5.2 Local e período de realização do estudo
A coleta de dados foi realizada no Centro de Educação e Pesquisa em Saúde (CEPS)

Anita Garibaldi do Instituto Santos Dumont (ISD), em Macaíba, RN. A coleta de dados foi
realizada no período de Janeiro de 2016 a dezembro de 2017.

5.3 Amostra
O recrutamento da amostra foi realizado por conveniência a partir de listas de atendi-

mento de pacientes de centros e clínicas de reabilitação neurológica do município de Macaíba
e Natal, RN. Os participantes foram contatados e convidados a participar de um programa
de intervenção assistencial para treino de ortostatismo e de marcha com órtese robótica as-
sistidos e concomitante avaliação eletromiográfica periódica. Para serem incluídos, os sujeitos
foram avaliados por um neurologista para realização da triagem e avaliação dos critérios de
elegibilidade. Foram incluídos no programa de intervenção assistencial oito pacientes com
LMC e crônica (Figura 5.1). Três participantes realizaram todo o protocolo de treino de or-
tostatismo e de marcha robótica assistida e foram avaliados longitudinalmente pela captação
de medidas repetidas do sinal EMGs. Informações acerca distribuição da amostra podem ser
visualizadas na Figura 5.1.

Cada participante foi avaliado por neurologista para diagnóstico clínico, para classifi-
cação do nível neurológico por meio da ASIA (KIRSHBLUM et al., 2011), para avaliação das
condições de saúde, bem como para verificação do preenchimento dos critérios de elegibili-
dade. Além da avaliação neurológica, os pacientes foram submetidos a exames de densitome-
tria óssea a fim de se avaliar a condição óssea dos MMII e garantir maior segurança durante
a descarga de peso (CIRNIGLIARO et al., 2017).

Uma vez incluído, o paciente foi avaliado por uma equipe multiprofissional composta
por profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, psicologia e assistência so-
cial do CEPS / ISD; e iniciou o programa de reabilitação proposto sendo concomitantemente
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Figura 5.1 – Fluxograma da distribuição da amostra da pesquisa.

avaliado por meio de medidas repetidas do sinal EMGs dos músculos dos MMII ao longo do
tempo.

5.3.1 Critérios de elegibilidade

Os critérios de inclusão do estudo foram os seguintes: 1) idade entre 18-45 anos; 2)
Nível de lesão entre T4 e L2; 3) LMC com ausência de função sensorial e motora abaixo do
nível da lesão incluindo os segmentos sacrais S4-S5 (ASIA A); 4) sedestação independente;
5) LM crônica de etiologia traumática (lesão inicial > 6 meses); 6) peso corporal menor ou
igual 80kg; 7) grau de espasticidade menor ou igual a 2 na escala de Ashworth; 8) ausência
de comorbidades tais como úlcera (s) por pressão, contratura(s) muscular(es), doença car-
diorrespiratória, osteoporose severa, distúrbios neuropsiquiátricos, depressão e diabetes não
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tratados, marcapasso cardíaco e/ou neural, luxação de quadril; 9) não estar participando de
outro projeto de pesquisa; 10) não fazer uso contínuo de álcool e/ou drogas; 11) ausência de
déficit cognitivo; 12) ausência de gravidez ou expectativa de gravidez no prazo de 12 meses.

Foram considerados como critérios de exclusão a ocorrência de qualquer desses fatores
após o recrutamento: 1) instabilidade clínica, se caracterizando por aumento/diminuição
súbita da pressão arterial; 2) presença de complicações como úlcera por pressão, complicações
cardiorrespiratórias, vasculares e/ou neuromusculoesqueléticas; 3) histórico de traumatismo
crânio-encefálico (TCE) com perda de consciência e/ou 4) gravidez após sua inclusão no
estudo.

Cada participante foi avaliado por neurologista para diagnóstico clínico, para classifi-
cação do nível neurológico por meio da ASIA (KIRSHBLUM et al., 2011), para avaliação das
condições de saúde, bem como para verificação do preenchimento dos critérios de elegibili-
dade. Além da avaliação neurológica, os pacientes foram submetidos a exames de densitome-
tria óssea a fim de se avaliar a condição óssea dos MMII e garantir maior segurança durante
a descarga de peso (CIRNIGLIARO et al., 2017).

Uma vez incluído, o paciente foi avaliado por uma equipe multiprofissional composta
por profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, psicologia e assistência so-
cial do CEPS / ISD; e iniciou o programa de reabilitação proposto sendo concomitantemente
avaliado por meio de medidas repetidas do sinal EMGs dos músculos dos MMII ao longo do
tempo.

5.4 Considerações éticas
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Local (55888516.9.0000.

5292) (Anexo A.1).

Todos os princípios éticos dispostos na Resolução N 446/12 do Conselho Nacional de
Saúde e de acordo com a Declaração de Helsinki, em respeito de pesquisa clínica envolvendo
seres humanos, foram respeitados. Os voluntários que participaram do estudo foram escla-
recidos sobre a pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
(Apêndice A.1).
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5.5 Instrumentos de medida

5.5.1 Medidas de caracterização da amostra

5.5.1.1 Avaliação Neurológica

Para avaliação neurológica e triagem dos sujeitos, foi utilizado o ASIA Impairment
Scale (AIS) que possibilita a classificação clínica da LM, em escala ordinal de cinco pontos,
sendo o nível A – a classificação para lesão medular completa; B, C e D – classificação para
lesão medular incompleta e nível E – classificação da função motora e sensorial normais. A
avaliação da função sensorial foi feita a partir da avaliação de 28 dermátomos, bilateralmente,
enquanto a avaliação da força muscular consistiu no teste da função de 10 miótomos, refe-
rentes a músculos-chave, conforme descrito previamente (KIRSHBLUM et al., 2011). Esta
avaliação foi realizada por um médico neurologista para confirmação diagnóstica e classifica-
ção clínica do nível neurológico da LM (Anexo A.2).

5.5.1.2 Densitometria óssea e composição corporal

Antes do início do programa de reabilitação assistencial e da coleta do sinal EMGs,
foi realizada a avaliação da densidade óssea bem como da composição corporal dos indivíduos
para posterior inclusão no estudo, a partir do raio-x de dupla energia (DXA) (KARELIS et
al., 2017; FANG et al., 2017). A inclusão do indivíduo no programa assistencial de reabilitação
esteve vinculada à ausência de osteoporose importante em MMII e tronco, para garantir sua
segurança durante a descarga de peso nos MMII durante o treino de ortostatismo assim como
durante o treino locomotor com órtese robótica. Além disso, foram aferidos nesta avaliação
o peso e estatura corporal dos indivíduos.

5.5.1.3 Avaliação Multiprofissional

A anamnese dos sujeitos foi realizada pela equipe interprofissional do CEPS/ISD,
quando foram coletadas informações referentes aos dados pessoais, história pregressa, infor-
mações acerca do mecanismo de lesão e condições de saúde. De acordo com a necessidade
identificada, o paciente foi avaliado e acompanhado por determinada especialidade da equipe
multiprofissional de forma paralela e integrada à realização do programa assistencial de treino
ortostático e de marcha assistidos e da coleta de dados longitudinal e periódica de eletromi-
ografia. Segue em anexo a ficha de avaliação multiprofissional (Apêndice A.2).
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5.5.1.4 Avaliação Fisioterapêutica

Uma avaliação fisioterapêutica foi realizada a fim de promover caracterização e acom-
panhamento clínico dos participantes da pesquisa. Segue em anexo a ficha de avaliação mul-
tiprofissional (Apêndice A.2). Foram contemplados todos os domínios propostos pela Clas-
sificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (ORGANIZATION,
2001) de forma a obter uma visão biopsicossocial dos pacientes da pesquisa. No nível de
estrutura e função do corpo foram avaliados:

• Espasticidade muscular:

O grau de espasticidade muscular foi avaliado a partir da Escala Modificada de Ashworth
(Anexo A.2), que consiste em uma avaliação subjetiva do grau de resistência muscular
durante a movimentação passiva da articulação que varia de 0 a 4; sendo 0 quando
não há aumento no tônus muscular e 4 quando a parte afetada é rígida na posição de
repouso (CHARALAMBOUS, 2014).

• Escala de Desempenho Tóraco-Lombar (EDTL) para Traumatismo Raquimedular (Lum-
bar Control Scale for Spinal Cord Injury):

A presente escala foi desenvolvida para avaliar o controle postural em pacientes com
LM a partir da avaliação subjetiva da qualidade da execução de dez tarefas relaciona-
das ao equilíbrio e controle postural. São avaliados componentes relacionados à força
dos músculos extensores e flexores antigravitários do tronco em posturas variadas, bem
como o equilíbrio na postura sentada e de pé. Como os pacientes do presente estudo não
eram capazes de permanecer de pé de forma independente, o item que avalia o equilí-
brio em ortostatismo não foi testado e o paciente recebeu 0 nesse item. As tarefas são
pontuadas de 0 a 5, sendo que a pontuação diminui à medida que o uso de estratégias
compensatórias aumentam (PASTRE et al., 2011). A avaliação do controle de tronco
pela EDTL foi realizada ao início e ao final de cada modalidade de intervenção assis-
tencial (treino de ortostatismo e de marcha assistidos) para caracterização do controle
do tronco durante o período de avaliação do sinal EMG (ANEXO A.4).

• Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI II):

O WISCI II foi utilizado para classificar a funcionalidade da marcha dos participantes
do estudo. Esta escala classifica a capacidade de marcha de acordo com a necessidade
de dispositivos de auxílio ou de assistência física para indivíduos com lesão medular. A
partir de uma escala ordinal, este índice varia de 0 (quando o individuo é incapaz de ficar
de pé ou deambular com ajuda) a 20 (quando o indivíduo é capaz de deambular sem
dispositivos de auxílio, sem órtese e sem assistência física, numa distância de 10 metros)
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(MORGANTI et al., 2005). A medida da funcionalidade pela WISCI II foi realizada ao
início e ao final de cada modalidade de intervenção assistencial (treino de ortostatismo
e de marcha assistidos) para caracterização da funcionalidade do participante durante
o período de avaliação do sinal de eletromiografia (ANEXO A.5).

• Medida de independência da Medula Espinal-III (Spinal Cord Independence Measure -
SCIM-III):

O SCIM-III é Instrumento de medida confiável e validado para medir a funcionalidade
de pacientes com LM (ITZKOVICH et al., 2007). Essa escala foi desenvolvida especifi-
camente para a população com LM e é validada para a população brasileira (RIBERTO
et al., 2014). A funcionalidade é avaliada através de três subescalas referentes às ati-
vidades relacionadas aos cuidados pessoais, respiração e controle de esfíncteres e em
relação à mobilidade em diferentes ambientes. A pontuação final varia de 0 a 100,
sendo que quanto maior o escore, maior independência funcional o indivíduo apresenta.
A medida da funcionalidade pela SCIM-III foi realizada ao início e ao final de cada
modalidade de intervenção assistencial (treino de ortostatismo e de marcha assistidos)
para caracterização da funcionalidade do participante durante o período de avaliação
do sinal de eletromiografia (RIBERTO et al., 2014) (ANEXO A.6).

• World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF):

Para avaliar a qualidade de vida dos participantes do estudo, foi utilizado o WHOQOL-
BREF (JANG et al., 2004). Este é um instrumento em versão resumida o qual avalia
a qualidade de vida tanto em populações saudáveis como em populações acometidas
por agravos e doenças crônicas, e é validado para a população brasileira e para indi-
víduos com LM. Possui questões sobre qualidade de vida e saúde e questões divididas
em domínios relacionados a fatores físicos, psicológicos, às relações sociais e ao meio
ambiente. As respostas seguem uma escala de 1 a 5 e quanto maior a pontuação, melhor
a qualidade de vida (JANG et al., 2004; HILL et al., 2010). A medida da qualidade
de vida dos sujeitos foi realizada ao início e ao final de cada modalidade de inter-
venção assistencial (treino de ortostatismo e de marcha assistidos) para caracterização
do aspecto emocional do participante durante o período de avaliação do sinal EMGs
(ANEXO A.7).

5.5.2 Medidas de desfecho

5.5.2.1 Avaliação do sinal EMGs

A aquisição do sinal EMGs foi realizada para avaliação neurofisiológica da presença
de output motor residual e possível interferência no sinal EMGs pela aferência sensorial
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e eferência motora supraespinal durante as duas modalidades do programa de intervenção
assistencial de reabilitação – o treino de ortostatismo e o treino de marcha robótica assistidos
(ANGELI et al., 2014; MCKAY et al., 2004; LI et al., 2012). O sinal EMGs foi captado tanto
durante o treino de ortostatismo – o qual foi assistido pelo Standing, um equipamento que
oferece bloqueio articular de quadris e joelhos para manutenção da postura antigravitária,
como durante o treino marcha – a qual foi assistida por órtese robótica (Lokomat®). As
duas tarefas motoras foram associadas à tentativa de movimentação voluntária dos MMII e
concomitante imaginação e visualização de propriedades cinemáticas do movimento solicitado
em acordo com quatro comandos verbais distintos.

O sinal EMGs bruto foi captado pelos eletrodos bipolares via wireless pelo TRIGNO™
Wireless System, da marca Delsys® (Boston, EUA). Trata-se de um dispositivo de alta per-
formance composto por sensores híbridos, os quais possuem canais de sinal de EMGs e de
acelerômetro (ACC) triaxial e que realizam a transmissão dos dados para os software de aqui-
sição EGM Works Acquisition 4.3 simultaneamente, via wireless (Figura 5.2). Os sensores
superficiais possuem dimensão de 37 mm x 26 mm x 15 mm e possuem formato retangular. Os
eletrodos de eletromiografia são bipolares e ativos, com tamanho de 5 mm x 1 mm, distância
intereletrodos de 10 mm e são compostos por prata pura. Possuem filtro passa banda 20 –
450 Hz e amplitude de captação de 40 metros, 16-bits de resolução do sinal EMGs (Delsys
Inc., Boston, MA).

Figura 5.2 – Equipamento TRIGNO™ Wireless System.

<http://www.delsys.com/products/wireless-emg/>.

Os sensores de eletromiografia são compostos por quatro barras de contato de prata
para detectar a atividade EMG na superfície da pele e as mesmas devem estar posicionadas
perpendicularmente às fibras musculares para melhor detecção do sinal. A parte superior
do sensor apresenta uma seta para ajudar nesta orientação, a qual deve estar alinhada em
paralelo com as fibras musculares do músculo avaliado (Figura 5.3).
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Figura 5.3 – Foto representativa da orientação e posicionamento do sensor EMG TRIGNO™
Wireless System em relação às fibras musculares.

Fonte: Delsys, 2010.

Os procedimentos para colocação dos sensores foram baseados nas recomendações
do Surface ElectroMyography for the Non-Invasive Assessment of Muscle (SENIAM) (HER-
MENS et al., 2000). Antes de fixar o sensor de eletromiografia à superfície da pele, o local
foi preparado para otimizar o contato entre a pele e o eletrodo, o que tende a melhorar a
qualidade do sinal de EMGs. Para isso, foi realizada a tricotomia para retirada de pelos e a
limpeza com álcool do local previamente. Após este procedimento, o eletrodo foi fixado na
pele limpa e seca. A fixação foi feita a partir de adesivos dupla-face especialmente desenhados
para a característica do sensor e para facilitar sua adesão. Esta interface promove uma alta
qualidade de conexão elétrica entre as barras dos sensores e a pele e minimiza artefatos de
movimento e interferências no sinal (HERMENS et al., 2000).

Os músculos avaliados durante o protocolo foram os seguintes: reto femoral, tibial
anterior, bíceps femoral e gastrocnêmio medial, bilateralmente. Tais músculos foram seleci-
onados por estarem relacionados à movimentação dos MMII durante a marcha (PERRY,
2005). A identificação dos pontos motores e colocação dos sensores, para cada músculo ava-
liado, foi realizada de acordo com os pontos motores descritos no SENIAM (seniam.org). O
paciente permaneceu em decúbito dorsal durante a colocação dos sensores dos músculos do
reto femoral e tibial anterior, e em decúbito ventral para posicionamento dos sensores dos
músculos bíceps femoral e gastrocnêmio medial.

Os sensores do TRIGNO™ se comunicam com a estação de base via wireless a partir
do seu pareamento. Para este processo, deve-se apertar o botão à direita do sensor durante três
segundos, até que acenda uma luz verde de light emitting diode (LED). Este procedimento
foi realizado individualmente, para cada sensor, antes do início da captura dos dados. A
captação do sinal EMGs foi feita a partir do EMG works® Acquisition, numa frequência de
amostragem de 1926 Hz respeitando o teorema de amostragem de Nyquist. Este determina
que a voltagem do sinal deve ser duas vezes maior do que a frequência máxima do sinal. Para
o sinal da eletromiografia é recomendada uma frequência de amostragem de pelo menos 1000
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Figura 5.4 – Fotos do posicionamento dos sensores de eletromiografia de superfície.

Legenda: (A) músculos da cadeia anterior da perna: RFD – reto femoral direito; RFE – reto
femoral esquerdo; TAD – tibial anterior direito; TAE – tibial anterior esquerdo. (B) músculos
da cadeia posterior da perna: BFD - Bíceps femoral direito; BFE - Bíceps femoral esquerdo;
GMD – gastrocnêmio medial direito; GME – gastrocnêmio medial esquerdo.

Hz a 1500 Hz a fim de se evitar perda do sinal (KONRAD, 2005).

5.6 Procedimentos de avaliação
Após a triagem neurológica e a realização da densitometria óssea para inclusão no

estudo, os participantes assinaram o TCLE. Posteriormente, foi realizada a avaliação multi-
profissional seguida pela avaliação fisioterapêutica.

Na avaliação fisioterapêutica foram realizados o exame físico e aplicação dos instru-
mentos de medida descritos anteriormente, realizados sempre pelo mesmo terapeuta para fins
de caracterização clínica dos pacientes. Terminada a avaliação inicial, os pacientes iniciaram
o programa de fisioterapia convencional na frequência de duas vezes semanais, quando foram
realizados exercícios individualmente propostos com foco na melhora do controle postural e
como preparação para o início do programa de reabilitação para treino assistido de ortos-
tatismo e de marcha robótica. Para a realizações da etapa assistencial do protocolo foram
utilizados como recursos cinesioterapêuticos: tablado, bola suíça, faixas elásticas e molas com
diferentes resistências, bastões e argolas com foco na melhora da consciência e ativação da
musculatura de tronco superior (especialmente do trapézio fibras ascendentes), da muscula-
tura abdominal superficial e profunda assim como dos músculos extensores antigravitários.
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Além disso, foram trabalhados o treino de equilíbrio e do controle postural na postura
sentada. Cada sessão durou 1 hora e 30 minutos e teve uma duração de 2-3 meses, uma
vez que o tempo foi relativo à resposta individual de cada participante (MAGNANI et al.,
2017). Durante esta etapa assistencial não foram coletados dados da eletromiografia dos
MMII e o seu objetivo principal foi apenas promover a melhora do controle de tronco como
uma condição importante para progressão no programa de intervenção e início do treino de
ortostatismo assistido. O participante finalizou esta etapa quando se tornou capaz de manter
a postura sentada sem apoio dos membros superiores por pelo menos 30 segundos. Ao final
desta etapa, o paciente foi reavaliado por todos os instrumentos de medida realizados na
avaliação fisioterapêutica inicial (Figura 5.5).

Figura 5.5 – Fluxograma representando a etapa assistencial e a tapa de avaliação para coleta
de dados EMGs.

Uma vez alcançada melhora do controle e equilíbrio do tronco sentado o participante
iniciou a próxima modalidade da etapa assistencial que consistiu na realização do treino em
ortostatismo assistido por um equipamento, Standing. Este dispositivo permite a manutenção
da postura ortostática com bloqueio das articulações de quadril, joelho e tornozelo (Figura
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5.6). A passagem para a posição de pé foi realizada com assistência do paciente, a partir da
força dos membros superiores, enquanto o terapeuta assistia na extensão dos quadris. Uma
vez de pé, foram realizados ajustes para garantir adequado alinhamento biomecânico.

Figura 5.6 – Foto representativa do equipamento Standing utilizado para assistir a extensão
antigravitária de quadris e joelhos durante ortostatismo .

O treino de ortostatismo foi realizado de forma individualizada, na frequência de duas
vezes na semana por um período de 2 a 3 meses e iniciado de forma progressiva em relação ao
tempo de manutenção da postura ortostática – iniciou-se a sustentação por um período de 10
minutos até culminar com a sustentação por um período de 60 minutos (PALEG; LIVINGS-
TONE, 2015). Durante esta etapa assistencial, o indivíduo foi desafiado a controlar o tronco
contra a gravidade durante a postura ortostática com o objetivo de incrementar o controle
do tronco na postura ortostática, prover maior funcionalidade dos membros superiores nessa
postura, além de estimular aferência sensorial por meio da carga durante a sustentação do
ortostatismo. Foram coletados dados EMGs em oito dias distintos ao longo do treino desta
modalidade. Ao final desta etapa, o participante foi reavaliado por todos os instrumentos de
medida realizados na avaliação fisioterapêutica inicial para caracterização clínica e funcional
da amostra.

A terceira modalidade da etapa assistencial foi realizada no Lokomat® (Hocoma AG,
Volktswill, Switzerland), no momento em que os participantes realizaram o treino locomotor
assistido com SPPC. O equipamento consiste em uma órtese robótica bilateral que é acoplada
ao membro inferior do paciente e está associado ao sistema de SPPC dinâmico e à esteira
elétrica, possibilitando controle do movimento das pernas no plano sagital. As articulações
do quadril e do joelho são movidas por acionadores lineares integrados à estrutura do exoes-
queleto, enquanto a articulação do tornozelo é mantida em dorsiflexão passiva durante a fase
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de balanço por recurso de posicionamento assistido. Os MMII do indivíduo são acoplados
ao exoesqueleto por velcros e são movidos de acordo com as amplitudes de movimento de
quadris e joelhos, as quais são pré-definidas manualmente (HOCOMA, 2014).

Este equipamento permite um padrão de marcha fisiológica por meio do ajuste in-
dividualizado do exoesqueleto e do padrão de marcha, além da quantidade de assistência
ofertada pelo equipamento e da quantidade de suspensão do peso corporal. Desta forma, o
equipamento torna possível o treino repetitivo da tarefa, por um tempo prolongado, com
segurança e menor desgaste físico por parte dos terapeutas (RIENER et al., 2010).

Para realizar o primeiro treino no Lokomat®, foram aferidas as medidas do compri-
mento do fêmur e da tíbia, bilateralmente, para ajuste do exoesqueleto aos MMII do paciente.
Além dessas medidas, foram definidos os bracers que melhor se adaptavam à circunferência
das coxas, pernas e tornozelos do indivíduo. Para suporte do peso corporal, o sujeito utilizou
um colete, o qual tem seu tamanho determinado a partir do melhor ajuste à circunferência
toracoabdominal, além da utilização de faixas bilaterais na altura da virilha e que são acopla-
das ao colete e oferecem suporte durante a suspensão do peso corporal. Tais medidas foram
registradas e alimentadas ao Lokomat® software V5.04.

Figura 5.7 – Foto representativa do equipamento Lokomat® composto pelo SSPC, Exoes-
queleto e Esteira elétrica.

O treino de marcha assistida por órtese robótica foi realizado de forma progressiva em
relação ao tempo de treino, quantidade de suspensão do peso corporal e velocidade da marcha.
Foi realizado na frequência de duas vezes por semana por um período de 2 a 3 meses. Este
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período variou de acordo com a resposta e condição individual do paciente. Durante o treino
de marcha o indivíduo foi desafiado a realizar o treino por um tempo maior, iniciando-se com
10 minutos e chegando até 40 minutos de treino locomotor assistido.

Além disso, a quantidade de peso corporal suspenso foi diminuindo ao longo do trei-
namento, iniciando em 85% do peso corporal e chegando até 60%, de acordo com a resposta e
o padrão da marcha de cada paciente. A velocidade também foi progressivamente aumentada
de acordo com o desempenho do paciente, iniciando-se em 1,5 km/h e chegando até 2,0 km/h
(MANELLA et al., 2010).

Os parâmetros angulares das articulações de quadril e joelho foram definidos previa-
mente no software Lokocontrol V5.04 sendo oferecido 40 de amplitude de movimento (ADM)
de flexão e extensão de quadril e 60 graus de ADM de flexão e extensão de joelho, podendo
ser ajustados de acordo com a performance do indivíduos durante o treino de marcha. Os
tornozelos foram mantidos em 90 durante todo o ciclo da marcha. Foi ofertada 100% de
assistência pela órtese robótica durante todo o treino locomotor assistido, uma vez que os
pacientes do estudo não eram capazes de dar passos voluntariamente.

Foram coletados dados EMGs longitudinalmente durante a etapa de avaliação, em
dias distintos, ao longo da etapa assitencial. Ao final desta etapa, o paciente foi reavaliado
por todos os instrumentos de medida realizados na avaliação fisioterapêutica inicial para
caracterização clínica e funcional dos indivíduos.

5.7 Protocolo experimental
A coleta do sinal de EMGs – desfecho primário do presente estudo – foi realizada

longitudinalmente durante as duas modalidades da etapa assistencial: treino ortostático e
treino de marcha assistidos.

Inicialmente foram coletados dados EMGs durante o treino de ortostatismo. Ao todo,
realizadas oito sessões da etapa de avaliação para coletas de dados de eletromiografia, para
cada um dos participantes, em dias distintos ao longo desta modalidade de treinamento.
Os pacientes foram orientados a utilizar roupas leves durante o treinamento, especialmente
durante as coletas de dados de eletromiografia e a utilizar um calçado confortável, a fim de
permitir a descarga de peso segura e adequada sobre os pés.

Após a colocação dos sensores nos músculos avaliados, os mesmos foram pareados
com o sistema de captação do sinal pelo EMGworks® Acquisition. Terminado o processo de
pareamento, foi realizada a transferência do paciente da postura sentada no tablado para a
postura de pé no Standing. O treino de ortostatismo e a captação dos dados de eletromiografia



Capítulo 5. Materiais e Métodos 38

Figura 5.8 – Foto representativa do ortostatismo assistido pelo Standing para assistência da
postura antigravitária dos MMII e localização dos sensores de eletromiografia
para coleta de dados durante tentativa de movimentação voluntária.

foram iniciados após adequação da postura e correções no alinhamento postural.

Os dados EMGs foram captados durante a manutenção da postura ortostática, com
100% de descarga de peso sobre os MMII durante a tentativa de realizar sua movimentação vo-
luntária. Os indivíduos foram instruídos a fecharem os olhos e visualizar, em primeira pessoa,
a execução de movimentos dos quadris, joelhos e tornozelos, de acordo com quatro comandos
verbais distintos relacionados aos parâmetros cinemáticos da marcha, ao mesmo tempo em
que tentassem realizá-los voluntariamente (HOTZ-BOENDERMAKER et al., 2008).

O registro do sinal de eletromiografia foi realizado durante 30 segundos, enquanto o
paciente tentava realizar a imaginação e a movimentação voluntária dos MMII para cada
comando verbal oferecido (STINEAR et al., 2006). Durante os primeiros 5 segundos de co-
leta do sinal EMGs o paciente permaneceu em ortostatismo e sem realizar a imaginação
e a tentativa voluntária do movimento. A partir do sexto segundo foi iniciado o comando
verbal ofertado pelo fisioterapeuta, o qual indicava início da execução do movimento com o
membro inferior direito. A coleta do sinal EMGs representativo da tentativa voluntária de
movimentação dos MMII teve a duração de 25 segundos. O intervalo entre cada tentativa de
movimentação voluntária foi de 1 minuto.

Os comandos verbais ofertados foram nomeados de ALTO, LARGO, LENTO e RÁ-
PIDO. Para os comandos verbais: ALTO e LARGO, foram oferecidas dicas verbais relaci-
onadas aos componentes cinemáticos angulares das articulações e dos segmentos corporais
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de quadris, joelhos e tornozelos. Para o comando verbal ALTO, o indivíduo foi orientado
a imaginar e tentar realizar os passos alternados, solicitando maior recrutamento muscular
de flexores de quadril e joelhos durante a oscilação do membro inferior, como se estivesse
marchando (PERRY, 2005). Durante o comando verbal LARGO foi solicitada a tentativa
e imaginação do movimento de extensão dos joelhos e dorsiflexão dos tornozelos na fase
do balanço terminal associada à realização de um passo largo, solicitando assim maior re-
crutamento de músculos extensores de joelho e tibial anterior durante essa fase da marcha
(PERRY, 2005). Com relação aos comandos verbais: LENTO e RÁPIDO, foram ofertadas di-
cas verbais relacionadas à cadência da marcha, caracterizando propriedades espaço-temporais
da marcha. No comando RÁPIDO foi solicitada a imaginação e tentativa de realização do
passo em uma cadência alta; e no comando LENTO foi solicitada a imaginação e tentativa
de realização do passo em uma cadência baixa (PERRY, 2005).

A cada sessão de coletas de dados em ortostatismo, foram avaliados oito músculos dos
MMII (RFD, RFE, BFD, BFE, TAD, TAE, GMD, GME) nas quatro condições de comandos
verbais distintas (ALTO, LARGO, LENTO e RÁPIDO). Ao total, foram realizadas oito ses-
sões ao longo dos meses de treino ortostático, totalizando assim 32 coletas de cada músculo
avaliado, sendo oito dados de eletromiografia referentes ao comando verbal ALTO, oito da-
dos de eletromiografia referentes ao comando verbal LARGO, oito dados de eletromiografia
referentes ao comando verbal LENTO e oito dados de eletromiografia referentes ao comando
verbal RÁPIDO, para cada músculo.

Figura 5.9 – Procedimento experimental para captura do sinal EMGs em cada condição de
comando verbal para tentativa de movimentação voluntária dos MMII durante
treino de ortostatismo assistido.

Os dados de eletromiografia também foram coletados durante outra modalidade de
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treino assistido, o qual ocorreu em sequência ao treino ortostático, referente ao treino de
marcha assistida pela órtese robótica. Para realização da coleta do sinal EMGs durante
treino de marcha assistida no Lokomat®, foram colocados sensores de eletromiografia de
superfície nos mesmos músculos avaliados durante o treino de ortostatismo, seguindo os
mesmos procedimentos descritos previamente. Para realização do treino locomotor, o paciente
foi instruído a utilizar uma calça confortável, preferencialmente em algodão, meia e tênis
(Figura 5.10).

Figura 5.10 – Foto representativa do participante com sensores de eletromiografia fixados aos
MMII, acoplado ao exoesqueleto e ao SSPC para início do treino de marcha
assistida no Lokomat® e coleta de dados.

Foram captados sinais de eletromiografia de superfície longitudinalmente, em dias
distintos ao longo do período de treino locomotor assistido. Após a colocação dos sensores
nos músculos avaliados, os mesmos foram pareados com o sistema de captação do sinal pelo
EMGworks® Acquisition. Terminado o processo de pareamento dos sensores de eletromiogra-
fia, o paciente foi transportado para o Lokomat® por meio da sua cadeira de rodas e teve seu
peso corporal suspenso em 100% pelo sistema de SPPC, quando o exoesqueleto foi acoplado
aos seus MMII. Uma vez ajustada a órtese robótica às dimensões do paciente, foi iniciado o
treino de marcha assistida. Inicialmente a esteira foi ligada e gradualmente a suspensão do
peso corporal foi diminuída até alcançar a porcentagem pré-definida antes do início do treino
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e já indicada pelo equipamento. Parâmetros fisiológicos da marcha foram checados ao início
de cada treino para realização de ajustes cinemáticos adequados e para permitir a realização
de uma marcha segura e fisiológica. Neste momento, ajustes em relação à velocidade, ADM
de quadril e joelho bem como no alinhamento do exoesqueleto foram realizados para garantir
adequado alinhamento biomecânico.

Uma vez alcançado um padrão de marcha fisiológico e seguro, foi iniciada a coleta de
dados EMGs durante 120 segundos a fim de se garantir a captação de pelo menos 20 ciclos
da marcha (DIETZ et al., 1994). Os dados foram coletados em duas condições distintas:
inicialmente foi coletado dado EMGs durante a marcha assistida pela órtese robótica, sem
nenhum comando verbal associado, enquanto o paciente tinha feedback visual através do
espelho a sua frente. Terminada a coleta dos dados sem comando verbal, foi introduzido o
comando verbal ALTO e LARGO, que solicitavam a imaginação e tentativa de realizar os
movimentos de acordo com dicas cinemáticas relacionadas aos movimentos articulares de
quadris, joelhos e tornozelos, como anteriormente descritos. Neste momento, foram coletados
dados EMGs para verificar o comportamento do sinal durante treino locomotor assistido
associado ao comando voluntário do movimento.

O início da captação do sinal EMGs durante o treino locomotor assistido dependeu
do tempo necessário gasto para realizar a adequação do padrão de marcha do paciente ao
equipamento de assistência à marcha, e apresentou-se variado de acordo com cada paciente
e entre os dias de captação de dados.

A cada sessão de coletas de dados de eletromiografia durante treino locomotor as-
sistido por órtese robótica foram analisados os mesmos músculos dos MMII já citados, bi-
lateralmente. O número de sessões de coleta de dados de eletromiografia foi específico para
cada paciente, variando de 5 a 9 sessões. Tal variação ocorreu de acordo com as condições de
treino e das coletas, os quais estiveram sujeitos a fatores como assiduidade e frequência dos
participantes ao programa de assistência fisioterapêutica. Ao final desta etapa o paciente foi
reavaliado por todos os instrumentos de medida da avaliação inicial.

5.8 Redução dos dados

5.8.1 Pré-processamento

Os dados eletromiográficos foram registrados utilizando-se oito sensores associados ao
software EMG Works Acquisition (com a frequência de amostragem de 1926 Hz para os dados
de EMG e de 148 Hz para os dados de ACC), amplificados por um fator de aproximadamente
1000X. Após o registro, os dados foram exportados através do software EMG Analisys para
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o formato txt. e foram processados no software MATrix LABoratory (MATLAB), a partir de
rotina customizada para análise dos dados concomitante ao sinal EMGs, foram registrados
os sinais dos acelerômetros nos eixos x, y e z.

5.8.2 Processamento do sinal do EMGs

O sinal foi retificado para converter o sinal EMGs bruto em um sinal que possua so-
mente voltagens positivas (LIEBER, 2010). Este procedimento oferece uma medida indireta
da rede de disparos dos motoneurônios espinais que inervam os músculos (DAY; HULLIGER,
2001). Após a retificação do sinal, foi utilizado filtro passabanda de 4a ordem (Butterworth
20 Hz a 500 Hz) ou (Butterworth 1Hz a 500Hz) a fim de detectar e atenuar a possibilidade
de contaminação do sinal EMGs por artefatos (LUCA, 1997; BARBEAU et al., 1999) e um
filtro de 60 Hz (IIR, 59 a 61 Hz, 2a ordem, com atenuação de 45 Db), para filtrar o sinal da
rede elétrica. Apesar do filtro passa banda 20-500Hz ser o mais utilizado na literatura, foi
aplicado um filtro com uma banda maior (1Hz a 500Hz) para se observar o comportamento
das frequências mais baixas, uma vez que a literatura aponta para a presença de coerência
em bandas de frequências e 2 – 13 Hz (AGUIAR et al., 2018). Após a retificação do sinal,
foi utilizado filtro passabanda de 4ª ordem (Butterworth 20 Hz a 500 Hz) a fim de detectar
e atenuar a possibilidade de contaminação do sinal EMGs por artefatos (LUCA, 1997; BAR-
BEAU et al., 1999) e um filtro de 60 Hz (IIR, 59 a 61 Hz, 2ª ordem, com atenuação de 45
Db), para filtrar o sinal da rede elétrica. Após realizado este processo, foi obtido o envoltório
linear através de um filtro passa-baixa de fase zero (5 Hz) do tipo Butterworth, conside-
rando que quanto mais baixo o valor da frequência de corte, mais baixa é a variabilidade do
comportamento da atividade EMG (SHIAVI et al., 1998).

5.8.3 Representações gráficas

O sinal da eletromiografia retificado e filtrado e o envoltório linear foram apresentados
graficamente para cada músculo avaliado.

5.8.4 Espectrograma

O espectrograma foi utilizado para análise do sinal EMGs para representar as ca-
racterísticas espectrais do sinal no domínio do tempo. Esta ferramenta de análise permite
apresentar a distribuição da energia do sinal em função do tempo e das frequências através
de uma representação gráfica (ZAWAWI et al., 2013).
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5.8.5 Definição do limiar do sinal EMGs no baseline para determinar início (on-
set) e final de contração (offset) durante ortostatismo

O limiar para detecção de início de contração durante a tentativa de movimentação
voluntária em ortostatismo foi determinado pelo cálculo da média mais 3 desvios padrões
(DV) do sinal EMG no período de repouso dos 5 segundos iniciais. Quando a voltagem esteve
superior a este limiar considerou-se o início da atividade muscular “onset” naquelas condições
em que esteve mantida por pelo menos 100 ms consecutivos acima do limiar (SODERBERG;
KNUTSON, 2000; KONRAD, 2005; LIEBER, 2010).

Uma vez determinadas as contrações musculares, foram calculados os valores referen-
tes à duração, RMS, amplitude do sinal, integral (área) sob o envoltório linear, frequência
mediana de cada contração, para cada músculo analisado e para cada comando verbal ofere-
cido durante a tentativa de movimentação voluntária dos MMII.

5.8.6 Análise temporal do sinal EMGs

5.8.6.1 Onset

Onset foi calculado para cada contração identificada, representando o tempo que o
músculo leva para iniciar uma contração

5.8.6.2 Duração

Foi determinado o tempo que o músculo leva para retornar ao baseline para cada
contração muscular identificada durante cada condição experimental.

5.8.7 Análise da amplitude do sinal EMGs

5.8.7.1 RMS

O valor do RMS oferece uma medida da amplitude do sinal EMGs no domínio do
tempo e representa a potência desse sinal (LUCA, 1997). É a medida que oferece melhores
informações sobre a amplitude do sinal em condições estáticas e/ou dinâmicas de contração
muscular (FARFÁN et al., 2010). Foi calculado o RMS do sinal EMGs de cada músculo,
em cada condição experimental, para cada contração identificada (FARFÁN et al., 2010).
Essencialmente, este procedimento eleva ao quadrado cada valor contido no sinal, em um in-
tervalo de tempo definido, cria uma média e então calcula sua raiz quadrada (SODERBERG;
KNUTSON, 2000).
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5.8.7.2 Amplitude do sinal

Foi calculado o pico ou valor máximo da amplitude que o músculo gerou a partir do
sinal EMGs para cada contração identificada durante a tentativa de movimentação voluntária
dos MMII, para cada músculo em cada condição experimental.

5.8.7.3 Integral Matemática

Foi calculada a integral matemática da amplitude do sinal EMGs a qual corresponde à
área sob a curva, para cada contração identificada. Tal variável representa um bom indicador
da quantidade de energia produzida em determinado período de tempo.

5.8.8 Análise espectral

5.8.8.1 Frequência mediana

A frequência mediana é a frequência que divide a densidade espectral (power density
spectrum) em duas partes com a mesma densidade espectral. A frequência mediana foi calcu-
lada por meio da janela móvel. Foi realizado cálculo da frequência mediana para cada janela
de dados. Inicialmente foi calculado o espectro de potência para os dados dentro da janela.
A partir daí, a frequência mediana foi calculada pela determinação da frequência que divide
o espectro de potência em duas regiões com a mesma quantidade de energia. A diminuição
dos seus valores é um bom indicador de fadiga muscular durante uma contração isométrica
(LUCA, 1984).

5.9 Análise dos dados
A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o software Statistical Package

for the Social Sciences (SPSS, IBM®, USA), versão 20.0 e foi atribuído o nível de significância
de 0,05 para as variáveis estudadas.

Considerando as diferentes análises realizadas em cada artigo, as particularidades dos
mesmos serão descritas de forma separada a seguir.

5.9.1 Análise estatística do artigo 1

A normalidade dos dados foi verificada a partir do teste Kolmogorov-Smirnov, quando
foi observada a não normalidade da maioria das variáveis analisadas. Foram comparadas as
medianas das variáveis dependentes (Onset, duração, RMS, Pico da amplitude do sinal, inte-
gral EMGs, frequência mediana) para cada músculo entre os quatro diferentes comandos em
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uma única sessão de treino ortostático. A análise do sinal EMGs do participante do estudo foi
realizada em um único trial. Para isso, foi utilizado o teste não-paramétrico, teste de Fried-
man. Post-Hoc foi utilizado para identificar entre quais comandos verbais as variáveis foram
diferentes, adotando um nível de significância ajustado para a quantidade de comparações
que foi realizada, no caso P < 0,008. Foi realizada a comparação entre pares através do teste
Wilcoxon.

Além disso, os dados foram apresentados graficamente para inspeção visual do padrão
e comportamento durante medidas repetidas do sinal EMGs de cada músculo sobre cada
comando verbal ofertado durante o treino de ortostatismo assistido.

5.9.2 Análise estatística do artigo 2

A normalidade dos dados foi verificada a partir do teste Kolmogorov-Smirnov. Como
a maioria das variáveis apresentam comportamento não normal, foi utilizado o teste de Wil-
coxon para se comparar as propriedades temporais e espectrais entre as condições de marcha
robótica assistida sem comando (SC) e marcha com comando (CC). Para análise longitudinal
do sinal foi utilizado teste de Friedman para se comparar as medianas da integral matemática
e da frequência mediana entre 20 ciclos de marcha representativos de cada sessão de mar-
cha assistida por órtese robótica, durante 30 segundos, entre as medidas repetidas no tempo
para cada condição: SC e CC. Post-Hoc foi utilizado para se identificar entre quais trials as
variáveis foram diferentes. Foi adotado um nível de significância ajustado para a quantidade
de comparações realizada, no caso P < 0,016. Foi realizada a comparação entre pares através
do teste Wilcoxon.

Além disso, os dados foram apresentados graficamente para inspeção visual do pa-
drão e comportamento do sinal EMGs daqueles músculos que apresentaram uma atividade
mioelétrica representativa durante medidas repetidas durante o treino de ortostatismo e de
marcha assistidos.
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6 Resultados

A seção de resultados e discussão dos dados do presente estudo será apresentada por
meio de artigos científicos elaborados a partir dos dados coletados neste estudo.

O artigo 01 é intitulado “Modulação do sinal eletromiográfico na lesão medular com-
pleta durante tentativa de movimentação voluntária dos membros inferiores: um relato de
caso.”. Após as considerações da banca examinadora, este artigo será submetido à apreciação
pela revista Journal of Neuroengineering and Rehabilitation que atualmente possui Qualis
A1 segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para
a área 21 (Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), com fator
de impacto 3.865.

O artigo 02 é intitulado “Atividade eletromiográfica na lesão medular completa du-
rante tentativa de movimentação voluntária em ortostatismo e durante a marcha robótica
assistida.”. Após as considerações da banca examinadora, este artigo será submetido à apre-
ciação pela revista Neurorehabilitation and Neural Repair que atualmente possui Qualis A1
segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para a
área 21 (Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), com fator de
impacto 4.711.

6.1 Artigo 01

• Modulação do sinal eletromiográfico na lesão medular completa durante
tentativa de movimentação voluntária dos membros inferiores: um relato de
caso.

Camila Rocha Simãoabc*, Ledycnarf Januário de Holandab, Lilian Fuhrmann Urbinib, Matheus
Oliveira Lacerdaa, Karina da Silveira Fernandesa, Patrícia Mayara Moura da Silvab, Edgard
Moryab, Ana Raquel Rodrigues Lindquista.
aDepartamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal,
Brasil
bInstituto Internacional de Neurociências Edmond e Lilly Safra (IIN-ELS) -, Macaíba, Brasil
cCentro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi/ISD, Macaíba, Brasil
*Corresponding author: Camila Rocha Simão.
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University of Rio Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, Post office box: 1524,Natal,
RN, Brazil. Zip Code: 59072-970, Tel: +55(84)3342-2010; Fax: +55(84)3342-2010;

Email: camila.simao@isd.org.br

Resumo
Introdução: Em indivíduos com lesão medular completa (LMC), encontram-se vias axonais
preservadas abaixo da lesão, como pode ser evidenciado pela eletromiografia de superfície
(EMGs). Entretanto, pouco se sabe sobre o comportamento do sinal eletromiográfico em res-
posta à aferência sensorial associada aos comandos supraespinais. Objetivos: Investigar a
presença de vias axonais eferentes preservadas em indivíduo com LMC por meio da análise
do comportamento temporal e espectral do sinal EMGs de músculos abaixo do nível da lesão
durante tentativa de movimentação voluntária em ortostatismo. Métodos: Este estudo foi
aprovado pelo comitê de ética local (CAAE: 55888516.9.0000.5292). Foi realizado o registro
do sinal EMGs de um indivíduo com LMC e crônica durante tentativa de movimentação
voluntária dos MMII na postura ortostática. O participante foi instruído a imaginar e con-
comitantemente tentar movimentar as pernas de acordo com 4 comandos verbais distintos
referentes às características cinemáticas dos passos (RÁPIDO, LENTO, ALTO e LARGO).
O comportamento transversal do sinal EMGs para os músculos reto e bíceps femoral, foi
analisado bilateralmente, identificando suas propriedades temporais e espectrais para cada
condição experimental. A partir da identificação das contrações musculares foram calcula-
dos: duração, RMS, pico da amplitude, integral matemática e a frequência mediana do sinal
EMGs e comparadas entre as 4 condições experimentais. Resultados: Foi observada modula-
ção eferente do sinal EMGs dos músculos reto femoral esquerdo (RFE) e bíceps femoral direito
(BFD) coincidentes com início da tentativa de movimentação voluntária. Foram identificadas
contrações musculares no sinal EMGs, mesmo na ausência de contração muscular visível, e a
amplitude e frequência mediana do sinal se comportaram de forma diferente de acordo com
o comando verbal. A amplitude dessas contrações no comando RÁPIDO foi maior quando
comparada ao LENTO para ambos músculos (P<.001) e a duração da contração durante o
comando RÁPIDO foi menor quando comparado aos comandos LENTO, ALTO e LARGO
no RFME (P<.001). A frequência mediana do RFE e BFD foi menor no comando RÁPIDO
quando comparado ao LENTO (P=.001). Conclusão: A modulação do sinal EMGs sugere
a preservação de vias supraespinais íntegras interferindo no output motor de indivíduos com
LMC. Tais achados direcionam para um novo paradigma no processo de avaliação e reabili-
tação desta população o qual estabelece possíveis perspectivas de neuroplasticidade abaixo
na lesão.
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Abstract

Introduction: It is demonstrated the presence of preserved axons pathways below-injury
in individuals with complete spinal cord injury (cSCI) through surface electromyography
(sEMG). However, little is known about the behavior of this signal in response to the sensory
afferentation associated with the supraspinal commands during an attempt of voluntary
movement of the lower limbs (LL). Objectives: To investigate the presence of preserved
efferent axonal pathways in individuals with cSCI by means of the analysis of temporal
and spectral behavior of the EMG signal of muscles below the level of the lesion during
attempts of voluntary movement in orthostatism. Methods: This study was approved by
the local ethics committee (CAAE: 55888516.9.0000.5292). It was recorded the EMG signal
of an individual with chronic cSCI during an attempt of voluntary movement of the LL
in the orthostatic posture. The participant was instructed to imagine and concomitantly
try to move the legs according to 4 distinct verbal commands referring to the kinematic
characteristics of the steps (FAST, SLOW, HIGH and LONG). It was analyzed the transverse
behavior of the EMG signal for the rectus and biceps femoris muscles bilaterally, identifying
its temporal and spectral properties for each experimental condition. From the identification
of muscle contractions, it was calculated: duration, RMS, peak amplitude, mathematical
integral and median frequency of the EMG signal and compared between the 4 experimental
conditions. Results: It was observed efferent modulation of left rectus femoris (RF) and
right biceps femoral (BF) signals coinciding with the beginning of the voluntary movement
attempt. It was identified muscle contractions in the EMG signal, even in the absence of
visible muscle contraction, and the amplitude and median frequency of the signal behaved
differently according to the verbal command. The amplitude of these contractions in the
FAST command was higher when compared to SLOW for both muscles (P <.001) and the
duration of contraction during the FAST command was smaller when compared to SLOW,
HIGH and LONG commands in the RFME (P <.001). The median frequency of the left
RF and the right BF was lower in the FAST command when compared to SLOW (P =
.001). Conclusion: The efferent modulation of the sEMG signal suggests the preservation of
intact supraspinal pathways interfering in the motor output of individuals with cSCI. These
findings direct towards to a new paradigm in the process of evaluation and rehabilitation of
this population which establishes possible perspectives of neuroplasticity below in the lesion.



Capítulo 6. Resultados 49

Keywords: Spinal Cord Injuries. Electromiography. Gait. Efferent pathways. Afferent path-
ways.



Capítulo 6. Resultados 50

6.1.1 Introdução

De acordo com a American Spinal Injury Association (ASIA), através da Internati-
onal Standards for the Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI), a lesão
medular (LMC) é classificada como ASIA A, quando há ausência de função sensorial e mo-
tora abaixo do nível da lesão, incluindo os segmentos sacrais S4-S5 (KIRSHBLUM et al.,
2011). Embora a ASIA seja uma classificação padronizada para classificar o quão completa
é a lesão, oferece dados puramente clínicos, sendo incapaz de detectar qualquer função resi-
dual que possa estar presente. Apesar da ausência de contração muscular visível ou palpável
em indivíduos com LMC, estudos têm demonstrado por meio do sinal eletromiográfico de
superfície (EMGs), a presença de axônios intactos que atravessam o nível da lesão e geram
atividade muscular voluntária (SHERWOOD et al., 1992; KAKULAS et al., 1998; MCKAY
et al., 2004; HEALD et al., 2017). Desta forma, o registro do sinal EMGs pode ser con-
siderado como uma ferramenta importante a ser incorporada na avaliação neurofisiológica
(SODERBERG; KNUTSON, 2000), permitindo identificar a presença de atividade muscular
abaixo da lesão e uma possível preservação de atividades neuronais espinais e supraespinais
nesta população (DIETZ, 2010).

Além da identificação da atividade mioelétrica residual nesta população, considera-
se necessária a análise do comportamento de suas propriedades temporais e espectrais para
caracterizar a presença de unidades motoras (UM) ativas e a quantidade de UM recrutadas
(LUCA, 1997; LEE et al., 2004; LUCA, 2006). É importante, também, a análise sobre a
tipagem e o diâmetro das fibras e sobre sua frequência de disparo e velocidade de condução
(LUCA, 1997; LUCA, 2006; LIEBER, 2010). De acordo com este pressuposto, a identifica-
ção de um output motor, aliado ao conhecimento de suas propriedades, levanta informações
prognósticas em relação à neuroplasticidade (AMINOFF, 2012) no processo de reabilitação
de indivíduos com LMC.

Dentro desta perspectiva, estudos têm utilizado o registro do sinal EMGs em pacien-
tes com LMC para avaliar visual e quantitativamente, os padrões temporais de ativação das
unidades motoras (HALLETT, 1983; HEALD et al., 2017; EDWARDS; LAYNE, 2007; LI et
al., 2012; REJC et al., 2015; REJC et al., 2017; SCIVOLETTO et al., 2007; SCHUBERT
et al., 1997; MAEGELE et al., 2002). Os achados demonstram a presença de atividade ele-
tromiográfica em músculos abaixo da lesão, em resposta à estimulação de centros espinais
na medula, como por exemplo, pela estimulação epidural lombossacra (REJC et al., 2015;
REJC et al., 2017; DIMITRIJEVIC et al., 1998; HARKEMA et al., 2011), assim como pela
aferência sensorial proprioceptiva através dos inputs sensoriais (MAEGELE et al., 2002; DI-
MITRIJEVIC et al., 2015; EDWARDS; LAYNE, 2007; HARKEMA et al., 1997; DOBKIN et
al., 1995; SCIVOLETTO et al., 2007) e pela tentativa de movimentação voluntária através
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de comandos descendentes (ANGELI et al., 2014; HEALD et al., 2017; SHERWOOD et al.,
1992; HALLETT, 1983). Tais achados são apresentados durante tentativa de movimentação
voluntária seletiva em tarefas executadas sem o aporte da aferência sensorial (HALLETT,
1983; SHERWOOD et al., 1992; MCKAY et al., 2004). Nas situações em que houve modula-
ção descendente associada à especificidade de uma tarefa e ao aporte da aferência sensorial,
estas estiveram associadas à estimulação direta dos centros espinais pela estimulação epidural
lombossacra (HARKEMA et al., 2011; HEALD et al., 2017).

A observação da capacidade residual de ativação muscular voluntária em músculos
situados abaixo do nível da lesão abre a possibilidade de se utilizar tal atividade para favo-
recer o processo de neuroplasticidade durante a reabilitação (HEALD et al., 2017). Sendo
assim, acredita-se que redes neuronais inativas podem se tornar redes neuronais funcionais
em resposta à ativação espinal sobre um nível ideal (GERASIMENKO et al., 2015), e o uso
de tecnologias de biofeedback e interface homem-máquina podem ser utilizados como recursos
potenciais para facilitar e mediar este processo. Dados recentes da literatura demonstraram a
ocorrência de neuroplasticidade abaixo da lesão em indivíduos com LMC, corroborando com
a ideia de preservação de fibras axonais nesta população (MANELLA et al., 2010; DONATI
et al., 2016) e ressaltando a importância do treino específico da tarefa (MANELLA et al.,
2010; DONATI et al., 2016), do uso de interface cérebro-máquina (DONATI et al., 2016) e
de dispositivos robóticos para aumentar o feedback sensorial durante a tarefa (MANELLA et
al., 2010; DONATI et al., 2016; HOLANDA et al., 2017) para restauração das funções.

Desta forma, o conhecimento dos padrões motores gerados pela descarga de peso du-
rante ortostatismo em resposta à estimulação de origem periférica e pelo comando voluntário
de origem cortical, pode ser crucial para a reabilitação de indivíduos com LMC, uma vez
que a circuitaria espinal desses pacientes apresentam o potencial de aprender e de otimizar
a geração de sinais EMGs efetivos através da modulação dessa rede neuronal (REJC et al.,
2017). Para tanto, faz-se necessário o estudo da dinâmica da atividade EMG de músculos
paralisados abaixo do nível da lesão nessa população bem como da influência da informação
sensorial e do comando supraespinal sobre esse sinal.

Os principais achados relacionados à atividade eletromiográfica de indivíduos com
LMC apresentados pela literatura atual demonstram a presença de modulação da ampli-
tude do sinal EMGs em função do tempo, principalmente em função do Root Mean Square
(RMS), tempo relativo, amplitude e intensidade do sinal (SHERWOOD et al., 2002; ANGELI
et al., 2014). Apesar do RMS ser uma medida importante para caracterizar o recrutamento
das UM e para monitorar a melhora da função motora nessa população (LI et al., 2012),
pouco se sabe sobre as propriedades neurofisiológicas deste sinal mediante diferentes fontes
de estimulação aferente e eferente ou sobre tentativas voluntárias de movimento em con-
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dições tarefa-específica na ausência de estimulação direta dos centros espinais. Além disso,
não se tem informações acerca das características espectrais dessa atividade eletromiográ-
fica demonstrando uma lacuna na compreensão do comportamento neurofisiológico desses
músculos.

Diante do exposto, podem ser levantadas algumas perguntas. 1) Há, de fato, vias
supra-segmentares preservadas, sendo demonstrada a modulação da atividade mioelétrica du-
rante tentativa de movimentar voluntariamente os membros inferiores em associação à oferta
de aferência sensorial pelos receptores de carga durante o osrtostatismo modula a atividade
mioelétrica em indivíduos com LMC? 2) Como se comporta o sinal EMG sobre diferentes
dicas verbais para a realização do movimento voluntário relacionado à locomoção? 3) Como
se comportam as frequências desse sinal durante a tentativa de movimentação voluntária?
Sabendo-se que dicas verbais relacionadas ao ritmo e a cadência da marcha interferem no
recrutamento de unidades motoras e consequentemente na atividade eletromiográfica (Thaut
MH et al., 1992) pretendemos analisar a presença de modulação descendente no sinal EMGs
de músculos dos MMII em indivíduo com LMC e crônica e se a modulação se comporta de
acordo com os diferentes comandos verbais durante tentativa de movimentação voluntária.
Além disso, pretendemos analisar o comportamento das propriedades temporais e espectrais
do sinal EMGs de músculos dos MMII em resposta à associação do comando supraespinal
com a oferta de aferência sensorial pela carga durante ortostatismo assistido.

6.1.2 Materiais e métodos

6.1.2.1 Participante do estudo

Este estudo foi realizado em um indivíduo do sexo masculino, 20 anos de idade,
com LM crônica de origem traumática por arma de fogo e tempo de lesão de 18 meses.
A classificação da severidade da lesão foi realizada por neurologista, através da American
Spinal Injury Association (ASIA) e Impairment Scale (AIS) (KIRSHBLUM et al., 2011). O
participante foi classificado como lesão medular completa (LMC) ASIA-A, nível neurológico
T10. Ao exame físico, foi observada ausência de reflexos tendinosos profundos (patelar e
aquileu) e de espasticidade em membros inferiores, bilateralmente. Tais achados neurológios
são compatíveis com a imagem da ressonância nuclear magnética (RNM) apresentada na
figura 6.1, que demonstra lesão da cauda equina e a presença de siringomielia acima e abaixo
do nível radiológico da lesão.
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Figura 6.1 – Imagem de RNM demonstrando lesão da cauda equina e a presença de siringo-
mielia acima e abaixo do nível radiológico da lesão.

6.1.2.2 Instrumentos de avaliação

Para sua caracterização clínica e funcional, foram utilizados os seguintes instrumentos:
Escala de desempenho Tóraco Lombar (EDTL) (PASTRE et al., 2011), Walk Index for Spinal
Cord Injury (WISCI II) (JACKSON et al., 2008); Medida de independência da Medula espinal
(SCIM-III) (RIBERTO et al., 2014; RIBERTO et al., 2016); World Health Organization
Quality of Life (WHOQOL-BREF) (JANG et al., 2004). O sujeito era independente para
realizar as atividades de vida diária (AVD’s), utiliza cadeira de rodas para se locomover e
fazia uso de oxibutinina para controle vesical.

O sinal bruto do EMG de superfície foi captado durante a postura ortostática assis-
tida pelo standing, com descarga de peso de 100% do peso corporal sob os pés. A captação
foi realizada por sensores bipolares via wireless (TRIGNO™ Wirelless System, Delsys Inc.,
tamanho 5 mm x 1mm, frequência de amostragem de 1926Hz) através do programa de aqui-
sição EMG Works Acquisition 4.3. Os eletrodos foram posicionados de acordo com Surface
ElectroMyography for the Non-Invasive Assessment of Muscle (SENIAM) (HERMENS et al.,
2000) com fita adesiva dupla face na região central do ventre muscular.
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6.1.2.3 Procedimentos

A captura do sinal eletromiográfico foi realizada nos músculos Reto Femoral e Bíceps
Femoral, bilateralmente, após uma prévia tricotomia e limpeza da pele. Estes músculos foram
selecionados devido à ação muscular esperada durante a tentativa de realizar os movimentos
da marcha solicitados por meio de dicas verbais. A tentativa de movimentação voluntária
ocorreu por meio dos seguintes comandos verbais: RÁPIDO e LENTO, caracterizando dicas
espaço-temporais relacionadas à alta e baixa cadência dos passos, respectivamente; ALTO e
LARGO, caracterizando a cinemática articular solicitando maior flexão de quadris e joelhos
durante a fase de balanço e foco na extensão dos joelhos e dorsiflexão dos tornozelos no
balanço terminal, respectivamente.

Os registros EMGs foram realizados por 30 segundos, na postura ortostática, durante
a tentativa de dar passos ao mesmo tempo em que imaginavam a mesma ação. Durante
os primeiros 5 segundos, o participante permaneceu em repouso, sem tentar movimentar
os MMII e a partir do quinto segundo de registro do sinal, foi captado o dado referente à
tentativa de movimentação voluntária. Os dados foram registrados em uma mesma sessão
para cada comando verbal ALTO, LARGO, LENTO E RÁPIDO.

Os dados de eletromiografia foram processados pelo programa Matlab (Mathworks,
USA) através de rotina customizada. Os dados brutos de eletromiografia foram filtrados com
um filtro passa banda de 4ª ordem (Butterworth 20 a 500Hz) e um filtro de 60Hz (IIR, 59
a 61Hz, 2ª ordem, com atenuação de 45Db). O repouso foi considerado quando a atividade
de EMG foi menor que 10 𝜇V e a contração foi determinada quando a voltagem do sinal
foi superior a média da voltagem em repouso mais 3 desvios padrão por 100 ms. O sinal
EMGs foi apresentado graficamente pelo envelope e espectrograma. Foram definidos onset
e offset para cada contração e foram analisados o RMS, mediana das frequências, área do
EMG (integral), o número de contrações e o tempo do início e de sustentação da contração
muscular ao longo dos 25 segundos.

6.1.2.4 Análise estatística

A normalidade dos dados foi verificada a partir do teste Kolmogorov-Smirnov, quando
foi observada a não normalidade da maioria das variáveis analisadas. Foram comparadas as
medianas das variáveis dependentes (Onset, duração, RMS, Pico amplitude, integral, frequên-
cia mediana) para cada músculo entre os quatro diferentes comandos em uma única sessão de
treino ortostático assistido. Foi realizada a análise transversal do sinal EMGs. Para isso, foi
utilizado o teste não-paramétrico, teste de Friedman. Post-Hoc foi utilizado para identificar
entre quais comandos verbais as variáveis foram diferentes, adotando um nível de signifi-
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cância ajustado para a quantidade de comparações que foi realizada, no caso P <0,008. Foi
realizada a comparação entre pares através do teste Wilcoxon. Além disso, os dados foram
apresentados graficamente para análise visual do padrão e comportamento do sinal EMGs de
cada sobre cada comando verbal ofertado durante o treino de ortostatismo assistido.

6.1.3 Resultados

6.1.3.1 Inspeção visual do sinal EMG

A figura 6.2 apresenta os gráficos do sinal EMG dos músculos reto femoral direito
(RFD), reto femoral esquerdo (RFE), bíceps femoral direito (BFD), bíceps femoral esquerdo
(BFE) referente a uma sessão de coleta de dados, durante o ortostatismo assistido associado
à tentativa de movimentação voluntária dos MMII. Foi observada a modulação do sinal
EMGs nos músculos RFE e BFD. Durante o repouso (5 segundos iniciais), a atividade EMG
estava em repouso (menor que 10 𝜇V) e após os 5 segundos iniciais de repouso observou-se
um aumento na amplitude do sinal EMG, em resposta ao comando verbal para tentativa
de movimentação voluntária dos MMII. Observou-se também uma diferença no padrão das
curvas do sinal EMG entre os comandos RÁPIDO, LENTO, ALTO e LARGO. Os músculos
RFD e BFE não apresentaram modulação no comportamento do sinal mediante tentativa de
movimentação voluntária dos MMII, o que gerou um sinal EMG pouca modificação na sua
amplitude após os 5 s de repouso (Figura 6.2)

Figura 6.2 – Gráficos do sinal EMG dos músculos RFD, RFE, BFD e BFE referentes a uma
sessão de coleta de dados durante o ortostatismo assistido associado à tentativa
de movimentação voluntária dos MMII.

A figura 6.3 mostra a modulação do sinal EMGs dos músculos RFE e RFD em um
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mesmo dia de coleta e sobre as mesmas condições de teste. Foram encontradas características
distintas em relação às propriedades temporais e espectrais do sinal durante a tentativa de dar
passos lentos de acordo com o comando verbal LENTO. A partir do envelope do sinal EMGs
do RFE foram identificados onset e offset das contrações após a introdução do comando
verbal e concomitante tentativa de movimentação voluntária dos MMII.

Figura 6.3 – Propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs de um músculo que mo-
dula (RFE) e de um músculo que não modula (RFD) durante a tentativa de
movimentação voluntária dos MMII durante ortostatismo.

Na figura 6.2 (A) e 6.2(E) estão representados o envelope e sinal EMGs filtrado dos
músculos RFE e RFD, respectivamente. Na figura 6.3 (B) observa-se contrações musculares
no sinal EMGs do RFE em contraste com o sinal do músculo RFD na figura 6.3 (F) do mesmo
indivíduo, o qual esteve sobre as mesmas condições do teste e não apresentou aumento na
voltagem do sinal EMGs em relação ao baseline ao longo do tempo. A avaliação das medi-
anas das frequências mostrou que as propriedades espectrais do sinal EMGs do RFE eram
mais baixas durante a modulação do sinal EMGs, enquanto a intensidade e da amplitude
desse sinal eram mais altos (Figura 6.3 (C)). O espectrograma do EMG do RFE apresentou
alteração na densidade espectral de energia na faixa de 30Hz, a partir do comando verbal
após os 5s. Durante a tentativa realizar o movimento de acordo com o comando verbal pro-
posto (Figura 6.3 (D)). Já os componentes espectrais do RFD não demonstraram mudanças
nas propriedades espectrais com a tentativa de movimentação voluntária, o que pode ser
demonstrado nas figuras 6.3 (G) e (H).
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6.1.3.2 Análise estatística do sinal EMG

A partir do processamento dos dados foi possível identificar a presença de contrações
musculares no sinal EMGs dos músculos RFE e BFD do participante do estudo, mesmo
na ausência de contração muscular visível dessas musculaturas. Na análise estatística, foi
observado que as propriedades espectrais e temporais da atividade EMG dos músculos que
apresentaram modulação variam de acordo com as características cinemáticas solicitadas pelo
comando verbal.

A tabela 6.4 mostra que o número de contrações identificadas para cada comando
verbal foi diferente tanto para o músculo RFE como BFD. Além disso, o pico da amplitude,
o RMS e a integral do EMGs desses músculos foram diferentes quando se comparou estas
variáveis no comando RÁPIDO com os comandos LENTO, ALTO e LARGO (Tabela 6.4),
apresentando maior magnitude no comando RÁPIDO. Os músculos que não apresentaram
modulação pela inspeção visual não apresentaram diferenças estatisticamente significativas
quando se compararam as mesmas variáveis independentes entre os 4 comandos verbais dis-
tintos (Tabela 6.4).

Para o BFD, foi observado que a frequência mediana das frequências compreendida
entre 20-90 Hz também variou ao compararmos seus valores no comando verbal RÁPIDO com
os comandos ALTO e LARGO, se apresentando mais baixa sob o comando verbal RÁPIDO
(Tabela 6.4).
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Tabela 6.1 – Comparação das propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs entre os
comandos verbais RÁPIDO, LENTO, ALTO e LARGO pelo teste de Friedman.

Legenda: a diferença entre rápido X lento; b diferença entre rápido X alto; c diferença entre
rápido X largo; d diferença entre alto X lento; e diferença entre largo X lento; Med: Mediana;
Freq: Frequência.

6.1.4 Discussão

Os achados do presente estudo demonstram que, em resposta à tentativa de movi-
mentação voluntária, o sinal EMGs de músculos abaixo da lesão parece ser modulado pelo
comando supraespinal. A identificação de contrações musculares no sinal EMGs, coincidentes
com o início da tentativa de realizar passos de acordo com o comando verbal ofertado, indica
a preservação de vias supraespinais residuais em indivíduos com LM clinicamente completa
(ASIA A). Além disso, as propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs se comportam
de acordo com as características cinemáticas do movimento voluntário, demonstrando assim,
uma interferência do comando descendente supraespinal sobre o output motor.

A aferência sensorial advinda da informação proprioceptiva desencadeada pela carga
sobre os MMII pode gerar modulação no output motor eletromiográfico (DIETZ, 1992; KO-
JIMA et al., 1999; HARKEMA et al., 1997). Este input sensorial, que pode ser originado nos
receptores periféricos (fuso muscular e /ou Órgão tendinoso de Golgi – OTG), pode resultar
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no aumento da voltagem e intensidade do sinal EMGs sob condições de descarga de peso
durante a marcha (DOBKIN et al., 1995; KOJIMA et al., 1999; HARKEMA et al., 1997) ou
durante ortostatismo (EDWARDS; LAYNE, 2007; REJC et al., 2015; REJC et al., 2017) em
indivíduos com LMC. Apesar da possibilidade de modulação aferente sobre a atividade EMG
dos músculos que estão recebendo carga, durante a postura de pé, os nossos achados direcio-
nam para caracterização de uma modulação de origem supraespinal sobre o sinal EMGs. Tal
afirmação se baseia no fato de que durante os 5 segundos do baseline, o sinal EMGs, que já
estava sob a interferência do input periférico, não apresentava mudança em sua intensidade
ou padrão eletromiográfico.

Outro achado que reforça nossa hipótese de modulação cortical do sinal EMGs é
que ele se comportou de forma diferente para cada comando verbal. Este fato sugere que o
output motor seja modulado de acordo com as características cinemáticas da tarefa de dar
passos. Angeli et al. (2014) demonstraram que os sistemas interneuronais espinais abaixo da
lesão permitiram que indivíduos com LMC fossem capazes de dosar o nível de excitabilidade
para ativar as redes motoras de acordo com o movimento desejado. Foi sugerido assim, que
dicas verbais relacionadas à intenção do movimento são processadas pelo córtex sensoriomotor
nessa população, (ANGELI et al., 2014) indicando a possibilidade de modulação supraespinal
sobre a resposta do sinal EMGs.

Apesar da ausência de contração muscular visível, foi identificada a presença de ativi-
dade mioelétrica nos músculos RFE e BFD do sujeito do estudo. Tal achado indica que houve
recrutamento de fibras musculares e despolarização da membrana (LUCA, 1997; LUCA,
2006) durante a tentativa de dar passos. Indica também que podem haver vias supraespinias
preservadas abaixo do nível da lesão, as quais seriam responsáveis por este output motor
(SHERWOOD et al., 1992; MCKAY et al., 2004; LI et al., 2012). O método utilizado para
identificar onset das contrações, considerou o limiar da média da voltagem do sinal EMGs
em repouso mais 3 desvio padrão (DP). Isto aumenta a chance de erro Tipo II, ou seja, de
não haver identificação da contração muscular durante o repouso, quando de fato, ela existe.
Além disso, o tempo de sustentação de 100 ms precisou ser atendido para se considerar a
presença de uma contração muscular. Apesar da utilização de um método conservador e
criterioso para identificação destas atividades mioelétricas, (HODGES; BUI, 1996), pôde-se
identificar a presença de contrações musculares na atividade EMGs no participante do estudo
com LMC.

A atividade mioelétrica do sujeito com LMC, identificada durante a tentativa de dar
passos voluntariamente, foi de baixa intensidade, como esperado em sujeitos com este tipo
de lesão (LI et al., 2012; MCKAY et al., 2004; HEALD et al., 2017; SHERWOOD et al.,
1992; SHERWOOD et al., 2002). Sabe-se que a magnitude do sinal depende do padrão de
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recrutamento muscular, da frequência de disparo e das propriedades contráteis dos diferentes
tipos de fibras que compõem o músculo (KONRAD, 2005). Uma vez que a atividade EMG
captada não esteve associada ao movimento articular ativo ou ao esboço de contração visível,
acredita-se que tal achado seja resultado do recrutamento de unidades motoras residuais.

A identificação de contrações musculares em músculos localizados abaixo da lesão
nessa população corrobora com estudo de Sherwood et al. (1992). Este estudo identificou,
em sujeitos com LMC, a presença de controle residual cerebral sobre a atividade EMG dos
membros inferiores durante tentativa de movimentação voluntária, mesmo sem observação de
qualquer movimentação do membro em questão Sherwood et al. (1992). Da mesma forma, He-
ald et al. (2017) apresentaram achados de atividade voluntária no sinal EMGs de indivíduos
com LMC durante a tentativa de movimentar os MMII na postura sentada, sem input propri-
oceptivo pela carga. Esses autores identificaram a presença de potenciais de ação das unidades
motoras na maioria dos participantes do estudo, as quais se apresentaram relacionados às
dicas verbais para realização do movimento analisado (HEALD et al., 2017). Entretanto os
dados apresentados se referem ao registro do sinal EMGs sem aferência sensorial e durante
atividades sem especificidade da tarefa.

Apesar de, em sujeitos com LM ASIA A e ASIA B, haver rara a ocorrência de padrões
apropriados de ativação muscular voluntária de acordo com a tarefa solicitada, (MCKAY et
al., 2004), o comportamento do sinal EMGs do RFE e BFD do participante deste estudo
se apresentou apropriado para a tarefa que estava sendo solicitada de acordo com a dica
verbal. A diferença identificada entre a duração das contrações musculares e a amplitude do
sinal EMGs de acordo com os comandos verbais, indica que as características cinemáticas do
movimento proposto modulam a resposta motora.

Observou-se menor tempo de duração das contrações do RFE e BFD no comando
RÁPIDO, o que sugere modulação de acordo com o comando supraespinal e com a cinemática
dos passos uma vez que com o aumento da velocidade e da cadência dos passos, o tempo de
sustentação da contração muscular do RFE diminuiu. Isto sugere que o timming da ativação
muscular é consistente com as dicas verbais do movimento. Outra possível contribuição para
a maior magnitude da amplitude e menor duração da atividade EMG durante o comando
RÁPIDO é a modulação pelo processamento sensorial sobre o output motor uma vez que a
informação aferente é velocidade dependente. Foi observado que, em velocidades mais altas,
a média da amplitude do sinal EMGs aumenta enquanto a duração das contrações diminui,
juntamente com a diminuição da duração do passo (BERES-JONES; HARKEMA, 2004).
Desta forma, o comportamento destas variáveis dependentes parece ser modulado tanto por
informações aferentes como por inputs eferentes.
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A mudança nas propriedades espectrais e temporais do sinal EMGs dos músculos
BFD e RFE coincidem com início do comando supraespinal e tentativa de dar passos com os
MMII. Como pode ser visualisado na figura 03, o aumento da amplitude do sinal EMGs do
RFME acontece no mesmo momento no tempo em que a mediana das frequências diminui.
A análise estatística também evidenciou que a amplitude do sinal EMGs representado pelo
RMS, pico da amplitude e integral matemática é maior no comando RÁPIDO e ao mesmo
tempo este mesmo comando apresenta diferença significativa para a frequência mediana, se
apresentando menor (nas bandas de frequência 20-90Hz). Tal achado pode ser enquadrar nas
propriedades e no conceito de fadiga muscular (LUCA, 1997) podendo explicar o comporta-
mento apresentado pelo sinal EMGs.

Durante contrações sustentadas, observa-se aumento na amplitude do sinal e dimi-
nuição na mediana das frequências. Isto ocorre em razão de alterações no recrutamento de
unidades motoras e da sincronização, bem como redução na velocidade de condução das fibras
musculares em músculos com inervação normal (LUCA, 1997). Desta forma, a diminuição da
mediana das frequências, coincidente com o início da atividade EMGs voluntária em indi-
víduos com LMC, aponta para uma atividade mioelétrica de baixa velocidade de condução,
além de alterações na frequência de disparo. Além disso, nesta população, tais características
espectrais do sinal EMGs parecem ocorrer devido à predominância de fibras do tipo II que
caracterizam-se pela alta fatigabilidade (LIEBER, 2010).

O predomínio de baixas frequências no sinal EMGs voluntário pode ser confirmado
pela determinação do espectrograma, o qual apresenta o aumento da densidade espectral
de energia do sinal EMG coincidente com o início das contrações musculares em função
do tempo. O conhecimento de tais propriedades espectrais pode auxiliar o desenvolvimento
de interfaces homem-máquina para controle de dispositivos e a construção de recursos com
feedback visual. Além disso, pode favorecer a neuroplasticidade dessas vias e a recuperação
da função motora.

A preservação de algumas fibras na substância branca de pacientes com LMC foi
recentemente apresentada no estudo de Donati et al. (2016), onde foi demonstrada a recupe-
ração da função motora e sensorial abaixo da lesão e em resposta ao protocolo de intervenção
baseada na interface cérebro-máquina. Foi sugerida a preservação de tratos descendentes
responsáveis pela eferência de músculos extensores, o trato vestíbuloespinal e pela eferên-
cia de músculos flexores, trato rubroespinal os quais seriam as principais vias responsáveis
pela neuroplasticidade da função motora enquanto o trato espinotalâmico seria a principal
via ascendente responsável pela melhora da percepção sensorial tátil, nociceptiva, vibração
e proprioceptiva (DONATI et al., 2016). De acordo com este pressuposto, acreditamos que
a preservação dos tratos vestíbuloespinal e rubroespinal podem estar preservados de acordo
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com a resposta motora apresentada pelos músculos RFE e BFD, respectivamente.

6.1.5 Perspectivas futuras

O sinal EMGs durante a tentativa de dar passos na postura ortostática pode se carac-
terizar por ser uma atividade tarefa-específica da marcha o que pode ser considerada crucial
para a resposta motora observada na análise desse estudo. Sabe-se que apesar da perda de in-
fluência supraespinal e do comprometimento de suas funções, a circuitaria da medula espinal
humana é responsiva às informações sensoriais específicas à tarefa e que há possibilidades de
neuroplasticidade com o treino repetitivo. A repetição da tarefa pode facilitar a emergência
de novas conexões entre os interneurônios espinais projetando assim, padrões estocásticos
mais “normais” para os motoneurônios, podendo gerar assim respostas mais sincronizadas
(GERASIMENKO et al., 2015).

Estudo de Donati et al. (2016), apresentou resultados importantes em relação à neu-
roplasticidade de sujeitos com LMC submetidos ao protocolo de reabilitação, Walk Again
Neurorehabilitation (WA-NR). Os achados deste estudo foram creditados ao feedback senso-
rial fornecido aliado ao controle do avatar em primeira pessoa através de comandos corticais
gerados pelo eletroencefalograma (EEG). Entretanto, a identificação de modulação do sinal
EMGs permite a construção de dispositivos homem-máquina com menor complexidade e
maior aplicabilidade clínica (DONATI et al., 2016). A partir dos dados observados no pre-
sente estudo, pretendemos investigar o sinal EMGs sobre as mesmas condições experimentais
com a adição do feedback visual do sinal EMGs. Acreditamos que o desenvolvimento de in-
terface homem-máquina para controlar dispositivos através da atividade EMGs podem ser
considerados como potenciais recursos terapêuticos para mediar tal plasticidade neural nessa
população. Além disso, treinos com feedback relacionados ao output motor do EMGs durante
realização de atividades tarefa-específica podem ser promissores para este fim. Dessa forma,
identificação de conexões neuromusculares preservadas, apesar de relativas a um estudo de
caso, aliadas ao conhecimento das propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs nessa
população podem ter um impacto importante no processo de reabilitação desses indivíduos
e na quebra de paradigma da reabilitação dessa população.

6.1.6 Conclusão

A caracterização temporal e espectral do sinal de eletromiografia em paciente com
LM completa e crônica em resposta ao ortostatismo associado à tentativa voluntária de dar
passos indica a possibilidade de modulação eferente supraespinal, sugerindo influências cor-
ticoespinais passíveis de potencializar a neuroplasticidade no processo de reabilitação dessa
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população. O comportamento do sinal EMGs variou em acordo com as propriedades cinemá-
ticas do movimento voluntário o que reforça a influência de vias eferentes no output motor.
Desta forma, considera-se necessária a investigação destas propriedades para avaliação e
elaboração de novos protocolos de reabilitação para esta população e estabelece possíveis
perspectivas de neuroplasticidade abaixo na lesão.

6.2 Artigo 02

• Modulação do sinal eletromiográfico na lesão medular completa durante
tentativa de movimentação voluntária em ortostatismo e durante a marcha
robótica assistida.
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Resumo
Introdução: A elaboração de protocolos efetivos de reabilitação para indivíduos com Lesão
Medular Completa (LMC) é influenciada pelo conhecimento dos mecanismos neurais e suas
interações com circuitos espinais, inputs aferentes e eferentes sobre o movimento humano.
Apesar da literatura indicar a presença de neuroplasticidade abaixo da lesão e preserva-
ção de fibras axonais em sujeitos com LMC, pouco se sabe sobre o comportamento desses
mecanismos em reposta à aferência sensorial e aos comandos supraespinais durante tarefas
locomotoras. Objetivos: Analisar o comportamento das propriedades temporais e espectrais
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do sinal EMGs de músculos abaixo da lesão, em indivíduos com LMC, e a presença de mo-
dulação de origem aferente e eferente durante a tentativa de movimentar as pernas tanto
durante o ortostatismo como durante a marcha robótica assistida. Métodos: Trata-se de um
estudo observacional analítico, do qual participaram 3 indivíduos com LMC e crônica (mais
de 1 ano após lesão). O sinal EMGs de músculos localizados abaixo da lesão foi registrado por
em três momentos diferentes durante duas tarefas: (1) Postura ortostática assistida concomi-
tante à tentativa de dar passos de acordo com 4 dicas verbais relacionadas às características
do passo (RÁPIDO, LENTO, ALTO e LARGO); (2) treino de marcha assistida por órtese
robótica (Lokomat®). Em ambas as situações foram registrados os sinais eletromiográficos
sem comandos verbais e durante tentativa de dar passos de acordo com 2 comandos verbais
(ALTO e LARGO). O sinal EMGs dos músculos reto femoral, bíceps femoral, tibial anterior
e gastrocnêmio medial foi avaliado bilateralmente e as seguintes variáveis foram analizadas:
duração da contração, RMS, pico da amplitude, integral matemática e a frequência mediana
do sinal EMGs para cada condição experimental. Teste Friedman foi utilizado para compa-
rar as variáveis dependentes entre os diferentes comandos e entre as medidas repetidas nas
duas tarefas locomotoras. Teste Wilcoxon foi utilizado para comparar a marcha assistida
com e sem comando verbal. A significância estatística foi estabelecida em 5%. Resultados:
Foi observada modulação de origem supraespinal do sinal EMGs dos músculos reto femo-
ral esquerdo (RFE) e bíceps femoral direito (BFD) em um dos participantes do estudo. Tal
modulação coincidiu com início da tentativa de movimentação voluntária durante o ortosta-
tismo, mesmo na ausência de contração muscular visível, e a amplitude e frequência mediana
do sinal apresentaram variações dependentes do comando verbal utilizado. Esta modulação
ocorreu de forma sistemática durante a análise do sinal EMGs nos três momentos analisados
quando foram observados aumento na amplitude do sinal, medida pela integral matemática
(P = 0,016) e diminuição da frequência mediana (P <0,001); Além disso, foi identificada
a modulação aferente do sinal EMGs nos três participantes do estudo durante o treino de
marcha assistida. A integral matemática e a frequência mediana variaram de acordo com as
modulações de origem aferente ou eferente do sinal EMGs. Conclusão: A análise do sinal
EMGs em atividades locomotoras mostrou a presença de vias axonais aferentes e eferentes
preservadas. O sinal EMGs foi modulado em resposta aos inputs sensoriais e aos comandos
descendentes. Tais achados direcionam para um novo paradigma no processo de avaliação
e reabilitação desta população indicando a importância da análise do sinal EMGs para se
estabelecer novos protocolos de pesquisa e intervenção e para o desenvolvimento de recursos
que possam otimizar o processo de neuroplasticidade nesta população.

Palavras-chaves: Traumatismos da medula espinal. Eletromiografia. Marcha. Vias aferen-
tes. Vias eferentes.
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Abstract

Introduction: The construction of effective rehabilitation protocols for individuals with
complete Spinal Cord Injury (cSCI) depends on the knowledge of neural mechanisms and
their interactions with spinal circuits, afferent and efferent on human movement. Although
the literature points to the presence of neuroplasticity below the lesion and the preservation
of axonal fibers in this population, little is known about the behavior of these mechanisms
in response to sensory afferent and supraspinal commands during locomotor tasks. Objec-
tives: To analyze the behavior of the temporal and spectral properties of the signal sEMG
of muscles below the lesion in individuals with cSCI and the presence of afferent and efferent
modulation during the execution of locomotor tasks, with and without the introduction of
the voluntary command and concomitant attempt to move the legs. Methods: This is an
observational, analytical study in which 3 individuals with chronic cSCI (more than 1 year
after injury) participated. The sEMG signal of muscles located below the lesion was recorded
by means of repeated measures during assisted orthostatic posture concomitant with the
attempt to take steps according to 4 verbal cues (FAST, SLOW, HIGH and LONG) and
dur- ing robotic orthosis assisted gait training (Lokomat®) concomitant to the attempt to
take steps according to 2 verbal commands (HIGH and LONG). It was analyzed the be-
havior of the EMG signal of the rectus femoris (RF), biceps femoral (BF), tibialis anterior
(TA) and medial gastrocnemius (MG) muscles bilaterally. From the identification of mus-
cle contractions and myoelectric activity in each cycle of assisted gait, it was determined:
duration, RMS, amplitude peak, mathematical integral and median frequency of the sEMG
signal for each experimental condition. Friedman test was used to compare the dependent
variables between the different commands, between measures repeated in orthostatism, and
Wicoxon test was used to compare gait conditions with and without verbal command. The
statistical significance was set at 5%. Results: It was observed the effect of efferent modu-
lation of the left RF and the right BF signal sEMG coincident with initiation of voluntary
movement attempt, even in the absence of visible muscle contraction, and amplitude and
frequency median of the signal behaved differently according to the verbal command used.
This finding occurred systematically during repeated measures analysis, showing an increase
in amplitude, measured by the mathematical integral (P = 0.016) and concomitant decrease
in the median frequency (P <0.001); Beyond, it was identified the afferent modulation of the
sEMG signal in the three study participants during assisted gait training. Muscles that did
not show modulation during orthostatism with an attempt of voluntary movement, presented
modulation by the rhythmic sensorial afferent offered by the assisted walking training; The
mathematical integral and the median frequency behaved as properties that vary according
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to the modulations of afferent or efferent origin of the sEMG signal. The visual inspection of
the sEMG signal as well as the statistical analysis allowed to identify the presence of afferent
and efferent modulation in participants with cSCI confirming the importance of this tool for
the evaluation of this population. Conclusion: The analysis of the sEMG signal in locomotor
activities was able to identify the presence of preserved afferent and efferent axonal pathways
by identifying modulation in the sEMG signal in response to the sensory inputs and to the
descending commands. These findings point to a new paradigm in the process of evaluation
and rehabilitation of this population, indicating the importance of sEMG signal analysis to
establish new research and intervention protocols and to develop resources that can optimize
the neuroplasticity process in this population.

Keywords: Spinal Cord Injuries. Electromiography. Gait. Efferent pathways. Afferent path-
ways.



Capítulo 6. Resultados 67

6.2.1 Introdução

• Preservação de vias eferentes supraespinais

Indivíduos com lesão medular completa (LMC) apresentam perda da função motora e
sensorial abaixo da lesão (KIRSHBLUM et al., 2011). Apesar disso, e do consequente prejuízo
na capacidade de realizar contração muscular visível ou palpável, o registro da atividade ele-
tromiográfica de superfície (EMGs) tem indicado a preservação parcial de inputs descendentes
supraespinais em indivíduos com diagnóstico clínico de LMC (EMGs) (SHERWOOD et al.,
1992; SHERWOOD et al., 2002; KAKULAS et al., 1998; MCKAY et al., 2004; HEALD et al.,
2017). Kakulas et al. (1998) demonstraram a preservação de até 27% da substância branca da
medula em cadáveres de pacientes diagnosticados clinicamente como ASIA A (KAKULAS et
al., 1998), sugerindo uma lesão medular neurofisiologicamente incompleta ou “discompleta”
(SHERWOOD et al., 1992; MCKAY et al., 2004; LI et al., 2012).

Estudos têm sugerido que, mesmo após a lesão medular, neurônios proprioespinais
podem se manter intactos (FAGANEL; DIMITRIJEVIC, 1982). Esses neurônios se esten-
dem ao longo da medula espinal, funcionando como uma interface entre as redes neuronais
corticais, subcorticais e espinais, interconectando múltiplos segmentos ao longo da medula
espinal por meio dos seus axônios e dendritos (COURTINE et al., 2008; BRAND et al., 2012).
Desta forma, tem grande importância no controle fisiológico da atividade locomotora e são
responsáveis por amplificar e permitir a transmissão do comando descendente pelos segmen-
tos lombossacrais da medula espinal, a partir do comando voluntário (ROCHE et al., 2012;
NOGA et al., 1995).

• Modulação de origem aferente e eferente

A presença de modulação de origem aferente e eferente em sujeitos com LMC, em
resposta a estímulos sensoriais e a comandos supraespinais descendentes, tem sido discutida
pela literatura. A modulação eferente, nestes sujeitos, ocorre pela influência do comando
cerebral descendente (DIMITRIJEVIC et al., 2015), durante a tentativa de movimentação
voluntária dos membros inferiores (MMII), mesmo na ausência de input sensorial aferente ou
de qualquer outra fonte de estimulação de centros espinais (MCKAY et al., 2004; LI et al.,
2012; HEALD et al., 2017). A modulação do sinal EMGs também foi encontrada durante
a realização de tarefas motoras quando o comando descendente foi associado à estimulação
transcutânea, neuromodulação farmacológica (GERASIMENKO et al., 2015), inputs visual
e auditivos ofertados durante a tentativa de movimentação voluntária e em associação à
estimulação epidural lombossacra (ANGELI et al., 2014). Entretanto, na ausência desta esti-
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mulação direta sobre os centros espinais nenhuma atividade mioelétrica tem sido observada
(ANGELI et al., 2014).

Além da modulação no sinal EMGs pelo comando descendente supraespinal, a lite-
ratura tem demonstrada a presença de modulação da atividade mioelétrica em resposta à
aferência sensorial proprioceptiva por meio de inputs sensoriais (MAEGELE et al., 2002;
DIMITRIJEVIC et al., 2015; EDWARDS; LAYNE, 2007; HARKEMA et al., 1997; DOBKIN
et al., 1995; SCIVOLETTO et al., 2007). Tal modulação pode ser observada quando a infor-
mação sensorial é oferecida em associação à realização de treinos tarefa-específicos (FONG et
al., 2009), como por exemplo durante o ortostatismo assistido, o qual incorpora a descarga de
peso corporal em uma condição estática (REJC et al., 2015; REJC et al., 2017; EDWARDS;
LAYNE, 2007). A modulação do sinal EMGs, observada nesses estudos, ocorreu em virtude
da aferência sensorial gerada pela carga durante protocolo de treino de sustentação da pos-
tura de pé (EDWARDS; LAYNE, 2007) ou em associação à estimulação epidural lombossacra
(REJC et al., 2015; REJC et al., 2017). Para ambas as situações, essa modulação foi origi-
nada a partir dos receptores sensoriais periféricos e/ou resultantes da estimulação de centros
espinais.

Nesse mesmo contexto, a presença de atividade mioelétrica e de modulação do sinal
EMGs pela descarga de peso rítmica sobre os MMII pode ser observada durante o treino
locomotor assistido (SCIVOLETTO et al., 2007; SCHUBERT et al., 1997; MAEGELE et
al., 2002; HARKEMA et al., 1997; DOBKIN et al., 1995), demonstrando a importância dos
inputs aferentes relacionados ao fuso muscular (DIETZ, 1992) e aos receptores de carga
(KOJIMA et al., 1999; DOBKIN et al., 1995; MAEGELE et al., 2002) no controle neural
da locomoção (KOJIMA et al., 1999; BERES-JONES; HARKEMA, 2004). Durante treino
de marcha, o aumento da velocidade dos passos (BERES-JONES; HARKEMA, 2004), assim
como o aumento da descarga de peso nos MMII (DOBKIN et al., 1995; MAEGELE et al.,
2002), resultam no aumento da amplitude do sinal EMGs. Isto sugere uma ativação do centro
gerador de padrão (CGP) e assim demonstra a importância da informação proprioceptiva,
a qual pode regular o nível e o padrão de ativação dos neurônios motores (MAEGELE et
al., 2002). Apesar do comportamento do sinal EMGs nesta população se apresentar de forma
semelhante aos indivíduos saudáveis, a amplitude do sinal se apresenta com magnitude menor
(DIETZ et al., 1994).

• Sinal eletromiográfico na LMC

Os principais achados relacionados à atividade eletromiográfica de indivíduos com
LMC apresentados pela literatura atual demonstram a presença de modulação da amplitude
do sinal EMGs em função do tempo, principalmente a partir do Root Mean Square (RMS),
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tempo relativo, amplitude e intensidade do sinal (SHERWOOD et al., 2002; ANGELI et
al., 2014). Apesar do RMS ser uma medida importante para caracterizar o recrutamento
das UM e para monitorar a melhora da função motora nessa população (LI et al., 2012),
pouco se sabe sobre as propriedades neurofisiológicas deste sinal mediante diferentes fontes
de estimulação aferente e eferente ou sobre tentativas voluntárias de movimento em condições
tarefa-específica na ausência de estimulação direta dos centros espinais. Além disso, não se
tem informações acerca das características espectrais dessa atividade eletromiográfica, o que
evidencia uma lacuna na compreensão do comportamento neurofisiológico desses circuitos
neuronais.

Neste contexto, as propriedades espectrais do sinal EMGs revelam informações impor-
tantes para o mecanismo neurofisiológico de modulação eferente e aferente nessa população
(BRAVO-ESTEBAN et al., 2017; BRAVO-ESTEBAN et al., 2014; AGUIAR et al., 2018)
mas são pouco exploradas e analisadas durante as modulações do sinal EMGs. Atualmente,
sabe-se que a coerência em bandas de frequência 2-13 Hz observadas em indivíduos com LMC
tem origem de circuitos aferentes e espinais (AGUIAR et al., 2018). E a coerência muscu-
lar em baixas frequências (10-16Hz), durante breves contrações musculares voluntárias em
indivíduos com LM, se encontra positivamente correlacionada com a espasticidade, (BRAVO-
ESTEBAN et al., 2017; BRAVO-ESTEBAN et al., 2014), o que vem a sugerir a participação
de circuitos subcorticais.

• Neuroplasticidade

Dados recentes da literatura demonstraram a existência de neuroplasticidade abaixo
da lesão em indivíduos com LMC, com melhora da função motora, o que corrobora a ideia
de preservação de fibras axonais nessa população (MANELLA et al., 2010; DONATI et al.,
2016; GILL et al., 2018; WAGNER et al., 2018). Esta informação fortalece a importância
do treino específico da tarefa (MANELLA et al., 2010; DONATI et al., 2016), do uso de
recursos de interface cérebro-máquina (DONATI et al., 2016), e de dispositivos robóticos para
aumentar o feedback sensorial (MANELLA et al., 2010; DONATI et al., 2016; HOLANDA
et al., 2017) e a neuromodulação controlada pelo cérebro (BONIZZATO et al., 2018), com
o objetivo de favorecer a restauração das funções sensório motoras. Entretanto, apesar de
esses resultados indicarem o aumento da neuroplasticidade, ainda não se sabe quais são os
mecanismos neurofisiológicos responsáveis por essa resposta. Sugere-se que a excitabilidade
de neurônios proprioespinais a partir de níveis fisiológicos de modulação, consista em uma
possível justificativa para a recuperação funcional observada em casos de LMC (COURTINE
et al., 2008; COWLEY et al., 2015).
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Dessa forma, considera-se importante reavaliar os conceitos atuais sobre a neuroplas-
ticidade e possível recuperação do movimento voluntário em pacientes com LMC (TACCOLA
et al., 2017). A construção de protocolos efetivos de reabilitação nessa população depende
do conhecimento dos mecanismos neurais envolvidos em condições de movimento normal e
patológico e suas interações com circuitos espinais, aferência e eferência sobre a coordenação
do movimento humano (HUBLI; DIETZ, 2013). Nesse contexto, a análise do sinal EMGs,
como ferramenta para identificação de vias axonais aferentes e eferentes preservadas, se confi-
gura como uma medida importante a ser inserida no processo de avaliação desses indivíduos,
uma vez que os instrumentos clínicos apresentam limitações para identificar a preservação
dessas vias e para caracterizar mudanças no mecanismo de controle motor (SHERWOOD et
al., 1992; MCKAY et al., 2004).

A partir do exposto, levantamos os seguintes questionamentos: Considerando a exis-
tência de vias suprassegmentares preservadas, a ativação de comandos descendentes durante
a tentativa de movimentar voluntariamente as pernas em associação à oferta de aferência
sensorial pelos receptores de carga durante o ortostatismo e o treino de marcha assistida
poderiam modular a atividade mioelétrica em indivíduos com LMC? Como se comportam
as frequências desse sinal durante a tentativa de movimentação voluntária? Quais as carac-
terísticas do sinal EMGs que é modulado durante o treino de marcha assistida e durante o
ortostatismo? Neste estudo, são analisadas as propriedades temporais e espectrais do sinal
EMGs de músculos abaixo da lesão em indivíduos com LMC e a presença de modulação de
origem aferente e eferente durante a execução destas tarefas locomotoras.

6.2.2 Materiais e Métodos

A amostra foi composta por 3 indivíduos com LM crônica, de origem traumática.
A classificação da severidade da lesão foi realizada por neurologista, por meio da American
Spinal Injury Association - ASIA - Impairment Scale (AIS) (KIRSHBLUM et al., 2011). Os
sujeitos foram classificados como ASIA- A, caracterizando lesão medular completa (LMC).
Para caracterização funcional da amostra, foi utilizada a Escala de desempenho Tóraco Lom-
bar (EDTL) (PASTRE et al., 2011; RIBERTO et al., 2014; JANG et al., 2004) os quais
estavam inseridos em programa de reabilitação multiprofissional.

A análise da atividade eletromiográfica foi realizada, bilateralmente, nos seguintes
músculos: reto femoral, tibial anterior, bíceps femoral e gastrocnêmio medial. Foram reali-
zadas 3 trials para captação e análise do sinal EMGs, com intervalo de 1 mês entre eles. O
sinal bruto do EMGs, juntamente com os dados dos acelerômetros (ACC) nos eixos x, y e
z foram captados por sensores bipolares via wireless (TRIGNO™ Wirelless System, Delsys
Inc., tamanho 5 mm x 1mm, frequência de amostragem de 1926Hz para EMG e de 148hz
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para Os ACC) por meio do programa de aquisição EMG Works Acquisition 4.3, amplificados
por um fator de aproximadamente 1000X.

Os eletrodos foram posicionados de acordo com Surface ElectroMyography for the
Non-Invasive Assessment of Muscle (SENIAM) (HERMENS et al., 2000) com fita adesiva
dupla face na região central do ventre muscular dos músculos: reto femoral direito (RFD),
reto femoral esquerdo (RFE), tibial anterior direito (TAD), tibial anterior esquerdo (TAE),
bíceps femoral direito (BFD) e bíceps femoral esquerdo (BFE), após uma prévia tricotomia
e limpeza da pele. Estes músculos foram selecionados pelo fato de estarem relacionados com
a marcha, principalmente, durante as fases de apoio e balanço (PERRY, 2005).

6.2.2.1 Procedimentos

• Atividade EMGs durante tentativa de movimentação voluntária em ortostatismo

O sinal EMGs foi coletado juntamente com os dados do acelerômetro (ACC), nos
3 eixos de movimento, durante treino de ortostatismo assistido no standing. Para avaliar
a presença de modulação de origem eferente, o sinal EMGs foi captado durante a tenta-
tiva de movimentação voluntária, simulando a marcha. Durante esta coleta, foram dados
os seguintes comandos verbais relacionados às propriedades cinemáticas dos passos durante
ortostatismo: RÁPIDO e LENTO, caracterizando dicas espaço-temporais relacionadas à ca-
dência dos passos; ALTO e LARGO, caracterizando a cinemática articular solicitando maior
flexão de quadris e joelhos durante a fase de balanço e foco na extensão dos joelhos e dorsi-
flexão dos tornozelos no balanço terminal, respectivamente. Tais comandos foram realizados
em ordem aleatória para cada participante, em cada trial. Os registros foram realizados du-
rante 30 segundos. Durante os primeiros 5 segundos, o participante permaneceu na postura
ortostática em repouso, sem tentar movimentar os MMII e a partir do sexto segundo de
registro do sinal, foi captado o dado referente à tentativa de movimentação voluntária para o
passo. Os dados foram registrados em uma mesma sessão para cada comando verbal ALTO,
LARGO, LENTO e RÁPIDO, nos três trials de análise de dados, em três dias distintos com
intervalo de 1 mês entre eles.

• Atividade EMGs durante tentativa de movimentação voluntária na marcha assistida

Para avaliar a presença de modulação aferente e possível interferência do comando
descendente supraespinal na atividade mioelétrica, o sinal EMGs foi captado e analisado
durante o treino de marcha robótica (Lokomat®) assistida, com suspensão parcial do peso
corporal (SPPC). O treino foi realizado, inicialmente, com 85% de SPPC, velocidade de 1,5
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km/h e a captação do sinal EMGs foi iniciada após serem realizados os ajustes necessários
para garantir um padrão de marcha fisiológico e seguro, guiada 100% pela órtese robótica
(DIETZ et al., 1994; DIETZ; HARKEMA, 2004; HOCOMA, 2014). Em cada trial, foram
captados 30 segundos do sinal EMGs, dos mesmos músculos descritos anteriormente. Os
dados foram coletados durante a marcha assistida pela órtese robótica em duas condições
diferentes. Inicialmente, os dados foram coletados durante a marcha assistida por órtese
robótica com SPPC, sem a oferta do comando verbal. Em sequência, sem interrupção do
treino, os dados do EMGs foram coletados durante a marcha assistida associada a tentativa
de movimentação voluntária em acordo com os comandos verbais ALTO e LARGO. Os
comandos solicitavam a tentativa de realizar os movimentos de acordo com dicas cinemáticas
relacionadas aos movimentos articulares de quadris, joelhos e tornozelos, como anteriormente
descritos. Neste momento, foram coletados dados EMGs para verificar o comportamento do
sinal durante treino locomotor assistido associado ao comando voluntário do movimento.

6.2.2.2 Análise dos dados

Os dados de eletromiografia foram processados pelo programa MatLab (Mathworks,
USA), por meio de rotina customizada. Após a retificação do sinal, os dados brutos do
EMGs foram filtrados com filtro passa banda de 4a ordem (Butterworth 20 a 500 Hz) para:
(a) análise da modulação de origem eferente, durante tentativa voluntária de movimentar
as pernas; (b) análise modulação de origem aferente, durante a oferta de inputs sensoriais
periféricos durante a execução das tarefas locomotoras propostas. O filtro de 60 Hz (IIR, 59 a
61Hz, segunda ordem, com atenuação de 45 Db) foi utilizado para filtragem do sinal da rede
elétrica. Após realizado este processo, foi obtido o envoltório linear por meio de um filtro
passa-baixa de fase zero (5 Hz) do tipo Butterworth. O sinal da eletromiografia retificado e
filtrado e o envoltório linear foram determinados graficamente para cada músculo avaliado
em cada trial. Para análise da modulação de origem eferente e aferente, foram selecionados
àqueles músculos que apresentaram modulação mais frequente ao longo das medidas e foram
apresentados e analisados como representativos de cada modalidade de tarefa locomotora,
para cada participante.

Para análise da modulação de origem eferente durante o ortostatismo, considerou-se
repouso quando a atividade de EMGs foi menor que 10 𝜇V e a contração foi determinada
quando a voltagem do sinal foi superior a média mais 3 desvios-padrão do repouso por 100
ms (SODERBERG; KNUTSON, 2000; KONRAD, 2005; LIEBER, 2010). O sinal EMGs foi
apresentado graficamente pelo envelope e espectrograma. Foram definidos onset e offset para
cada contração e foram analisados o RMS, mediana das frequências, área do EMG (integral),
o número de contrações e o tempo do início e de sustentação da contração muscular ao longo



Capítulo 6. Resultados 73

dos 25 segundos.

Para análise da modulação de origem aferente durante a marcha assistida pelo Loko-
mat®, os ciclos da marcha foram definidos a partir da definição dos picos do acelerômetro no
eixo Z (anteroposterior) e para cada ciclo, foram calculados: o RMS, mediana das frequên-
cias, área do EMG (integral) durante a marcha robótica assistida com e sem a introdução do
comando verbal. O sinal EMGs foi representado graficamente para caracterização do com-
portamento temporal e espectral do sinal nas diferentes condições avaliadas. Desta forma,
as propriedades do sinal EMGs foram analisadas a partir da inspeção visual e da análise
estatística em acordo com as medidas repetidas e entre as condições de cada trial.

6.2.2.3 Análise estatística

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Kolmogorov-Smirnov. A maioria
das variáveis analisadas foram não-normais. Para análise da modulação de origem eferente
durante ortostatismo, foram comparadas as médias das variáveis dependentes (onset, dura-
ção, RMS, pico amplitude, integral, frequência mediana) para cada músculo, entre os quatro
diferentes comandos para cada sessão de treino ortostático assistido. Para comparação des-
tas variáveis durante medidas repetidas, foi utilizado o teste não-paramétrico de Friedman.
Post-Hoc foi utilizado para identificar entre quais momentos no tempo as variáveis foram
diferentes, adotando um nível de significância ajustado para a quantidade de comparações
que foi realizada, no caso P <0,01. Foi realizada a comparação entre pares por meio do teste
Wilcoxon. Além disso, os dados foram apresentados graficamente para inspeção visual do
padrão e comportamento do sinal EMGs do músculo RFE dos três participantes do estudo,
em três trials distintos, durante o treino de ortostatismo assistido.

Para análise da modulação de origem aferente durante marcha assistida, também foi
utilizado o teste de Friedman para se comparar as variáveis: integral matemática, frequência
mediana do espectro de potência do sinal do EMGs daqueles músculos que por meio da
inspeção visual, apresentaram modulação aferente mais frequente entre os 3 trials realizados.
Desta forma, para cada participante, durante treino locomotor assistido por órtese robótica
com e sem associação à tentativa de movimentação voluntária, foi selecionado um músculo
representativo. Os músculos analisados estatisticamente ao longo de 3 medidas repetidas, com
intervalos de pelo menos 1 mês entre eles, foram: TAE (Participante 1), BFD (Participante
2) e BFE (Participante 3). A análise do sinal EMGs durante treino locomotor assistido
foi realizada comparando-se a mediana das variáveis dependentes (integral matemática e
frequência mediana do espectro de potência do sinal do EMGs) entre as duas condições de
treino de marcha: sem comando verbal (SC) e com a introdução do comando verbal (CC).
Além disso, as variáveis foram comparadas entre 3 trials anlisados do treino de marcha
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assistida, realizadas em três dias distintos.

6.2.3 Resultados

O estudo contou com três participantes com LMC e crônica, de origem traumática,
classificados como ASIA A (Tabela 6.2). Os participantes apresentaram nível neurológico
torácico com comprometimento da função motora e sensorial completa abaixo da lesão. Ao
exame neurológico, foi evidenciada a ausência de espasticidade no participante 1. Os partici-
pantes 2 e 3 apresentaram espasticidade em MMII graduada em 1+ pela escala modificada de
Ashworth. Os participantes 1 e 2 não apresentaram resposta reflexa pela percussão do tendão
do calcâneo e do tendão patelar. O participante 3 apresentou uma resposta exacerbada no
tendão do calcâneo e no tendão patelar do membro inferior direito, e ausência de resposta
patelar no membro inferior esquerdo.

Tabela 6.2 – Características demográficas da amostra.

A tabela 6.3 apresenta o perfil funcional de cada participante, avaliado pela escala
de independência funcional (SCIM-III), qualidade de vida (WHOQOL-BREF) e controle de
tronco (EDTL). Nestas avaliações, o participante 1 obteve melhor desempenho na escala de
controle de tronco; o participante 2 apresentou melhor desempenho na escala de independên-
cia funcional e nos aspectos físicos, sociais, ambientais e qualidade de vida.

Tabela 6.3 – Medidas para caracterização funcional da amostra.

6.2.3.1 Análise qualitativa do sinal EMG durante o ortostatismo

• Modulação de origem eferente
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A análise do sinal EMGs, realizada durante a tentativa de movimentação voluntária
durante ortostatismo assistido pelo Standing, identificou modulação da atividade mioelétrica
no RFE e BFD do participante 1 em três momentos distintos, em um intervalo de três
meses. Apesar da ausência de contração muscular visível nesses músculos, foi observada uma
persistente modulação do sinal EMGs, que coincidiu com o incremento da tentativa de dar
passos nas 3 sessões analisadas.

A figura 6.4 representa o sinal EMGs do músculo RFE dos três participantes do estudo,
durante o ortostatismo assistido, associado à tentativa de dar passos de acordo com o comando
verbal LENTO. As figuras da letra A representam o sinal EMGs do RFE do participante
1 e demonstram a presença de modulação eferente desse sinal após o período de repouso
(5 segundos). O comportamento do sinal e a modificação de suas propriedades temporais
e espectrais são observados nos três momentos analisados (A.1, A.2 e A.3) e podem ser
identificados a partir das representações gráficas do envelope EMGs, da integral matemática,
da frequência mediana do sinal e do espectrograma.

A partir da inspeção visual do envelope do EMGs pode-se observar variação da mag-
nitude do sinal EMGs após o período de repouso, quando foi identificada a presença de
contrações musculares durante os 25 segundos de execução da tarefa locomotora. Além disso,
observou-se que esse comportamento do sinal se repetiu em outras medidas realizadas em
tempos distintos quando se comparou as sessões A.1, A.2 e A.3. Da mesma forma, a começar
pela inspeção visual do espectrograma, verificou-se alteração da densidade espectral de ener-
gia na banda de 30 Hz, a partir do comando verbal (após os 5 segundos) coincidentes com a
tentativa de recrutamento de unidades motoras para tentar realizar o movimento proposto.
Como pode ser observado na figura 6.4 (A.1, A.2 e A.3), o comportamento do espectrograma
também persistiu durante medidas repetidas no tempo.

6.2.3.2 Análise estatística do sinal EMG durante o ortostatismo

• Modulação de origem eferente

Foram encontradas contrações musculares no sinal EMGs dos músculos RFE e BFD
do participante 1, mesmo na ausência de contração muscular visível dessas musculaturas, nos
3 trials analisados. A análise estatística mostrou que as propriedades espectrais e temporais
da atividade EMGs dos músculos que apresentaram modulação eferente e se comportaram de
forma diferente quando se comparou o sinal EMGs nos 3 trials analisados. Nos 3 participan-
tes, os músculos que não apresentaram modulação pela inspeção visual e não apresentaram
diferenças estatisticamente significativas quando se compararam as mesmas variáveis inde-
pendentes entre os 3 momentos distintos.



Capítulo 6. Resultados 76

Figura 6.4 – Gráfico representando o sinal EMGs do músculo RFE dos três participantes do
estudo, durante o ortostatismo assistido associado à tentativa de dar passos de
acordo com o comando verbal LENTO.
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Legenda: Sinal EMGs do RFE dos 3 participantes do estudo representados por 3 medidas
realizadas em dias distintos (1, 2 e 3) durante a tentativa de movimentação voluntária dos
membros inferiores sob o comando LENTO na postura ortostática assistida. As figuras apre-
sentadas na letra A demonstram a presença de modulação no sinal EMGs do participante
1, através da inspeção gráfica do envelope do EMGs, integral matemática, espectrograma
e frequência mediana em 3 dias distintos (A.2, A.2, A.3); As figuras B e C demonstram a
ausência de modulação no sinal EMGs dos participantes 2 e 3, respectivamente em 3 dias
distintos (B.1, B.2, B.3; e C.1, C.2, C.3).
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Quando se comparou as propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs do RFE
do participante 1, ao longo de três medidas repetidas no intervalo de 3 meses, foi identificada
uma diferença estatisticamente significativa entre a integral matemática (X2 = 8,33; P =
0,016) e a frequência mediana das contrações musculares (X2 = 20,111; P = 0,000) entre os
diferentes momentos de análise (A.1, A.2 e A.3). A integral das contrações musculares (ΔI)
da sessão A.3 se apresentou maior do que a ΔI das sessões A.1 (P = 0,005) e A.2 (P = 0,004),
considerando um P ajustado para comparações múltiplas. Já a frequência mediana de A.3
apresentou-se menor do que a frequência mediana em A.1 (P < 0,001). A amplitude e o RMS
do sinal não se modificaram quando comparados durante os três momentos analisados (p >
0,05) (Figura 6.4).

Quando se comparou os sinais EMGs capturados durante as sessões B1,B.2 e B.3 do
participante 2 e durante as sessões C.1, C.2, C.3 do participante 3, foi possível observar que,
apesar de estarem sobre as mesmas condições da tarefa locomotora, nenhum dos músculos
avaliados foi capaz de modificar suas propriedades temporais e espectrais com o incremento
do comando voluntário descendente na tentativa de dar passos. De acordo com a figura 6.4
é possível observar que a magnitude do sinal EMG não se altera após os 5 segundos do
baseline, o que pode ser verificado através das representações gráficas do envelope EMGs, da
frequência mediana e do espectrograma, indicando ausência de modulação do sinal EMGs
dos participantes 2 e 3 nos três momentos analisados.

6.2.3.3 Análise qualitativa do sinal EMG durante treino de marcha assistida

• Modulação de origem aferente

O sinal EMGs dos músculos captados durante o treino de marcha assistida por órtese
robótica (Lokomat®) com SPPC, sem com associação à tentativa voluntária de movimentar
as pernas, foi analisado através da inspeção visual pela representação gráfica das propriedades
temporais do sinal EMGs, em três momentos diferentes no tempo. O sinal EMGs de cada
um dos três participantes apresentou comportamento semelhante, demonstrando modulação
aferente do sinal EMGs em músculos variados, tanto em músculos extensores quanto músculos
flexores antigravitários.

A figura 6.5 apresenta uma sessão representativa de cada um dos participantes (A,
B, C) nas duas condições de avaliação: sem a introdução do comando verbal e com a oferta
do comando verbal ALTO E LARGO para guiar a tentativa de movimentação voluntária.
É possível observar que a magnitude da atividade eletromiográfica aumenta após 5 segun-
dos de repouso, em relação ao baseline, indicando presença de atividade elétrica rítmica e
consequente recrutamento de unidades motoras a cada ciclo da marcha. Entretanto, a baixa
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atividade mioelétrica identificada nos músculos abaixo da lesão não parece sofrer modula-
ção eferente com o incremento do comando verbal quando se comparou SC e CC nos três
participantes.

A intensidade do sinal EMGs diminui ao longo do tempo de uma sessão de treinamento
para os participantes 2 e 3. Ao se comparar o sinal EMGs do BFD e BFE (Figura 6.5, letras B
e C), em um mesmo dia de coleta entre a condição SC X CC, observou-se que as magnitudes
do sinal EMGs se encontraram diminuídas na condição CC quando comparada à condição
SC. O espectro de potência dos músculos representados na figura 6.5 demonstram que o pico
das potências, para os três músculos analisados, se encontram entre as faixas de frequência
10 a 50Hz.

Figura 6.5 – Gráfico representando o comportamento da modulação aferente do sinal EMGs
e o espectro de potência dos músculos TAE, BFD e BFE nas condições de treino
de marcha assistida por órtese robótica SC X CC, dos participantes 1 (A), 2
(B) e 3 (C) respectivamente.

A figura 6.6 representa o comportamento do sinal EMGs dos músculos TAE, BFD
e BFE, nas condições de marcha robótica assistida SC e CC, dos participantes 1, 2 e 3
respectivamente, em três medidas repetidas no tempo (trials 1, 2 e 3). É possível observar
que a modulação do sinal ocorre sistematicamente entre as medidas, para os três participantes.

Quando se compara o padrão da modulação do sinal EMGs do músculo RFE e BFD
do participante 1 sobre influência de vias eferentes (durante tentativa voluntária de movi-
mentar as pernas em ortostatismo) com vias aferentes (durante treino locomotor assistido
com suporte parcial do peso corporal) na figura 6.7, observa-se que as propriedades espectrais
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Figura 6.6 – Medidas repetidas do sinal EMGs do TAE, BFD e BFE dos participantes 1,
2 e 3 respectivamente, durante os trials 1, 2 e 3 de treino de marcha robótica
assistida sem comando e com comando verbal.

Legenda: TAE: Tibial Anterior Esquerdo; BFD: Bíceps Femoral Direito; BFE: Bíceps Femoral
Esquerdo.

variam de acordo com o músculo avaliado e entre os diferentes tipos de treino. Os múscu-
los RFE e BFD apresentaram pico de potência das frequências em aproximadamente 10 Hz
em ambas as condições de treino (figura 6.7). A partir da inspeção visual do envelope do
EMGs, representado na figura 6.7, observa-se um comportamento diferente das propriedades
temporais do sinal EMGs desses músculos, quando a magnitude do sinal EMGs durante ten-
tativa voluntária de movimentar os MMII se apresentou aumentada e com variação da sua
intensidade ao longo dos 30 segundos de coleta de dados.

6.2.3.4 Análise estatística do sinal EMG durante treino de marcha assistida

• Modulação aferente
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Figura 6.7 –

Legenda: Sinal EMGs dos músculos RFE e BFD do participante 1 com filtro passabanda de
20-500Hz. Em A) Envelope do sinal EMGs representando a modulação eferente dos músculos
RFE e BFD durante a tentativa de movimentação voluntária das pernas durante ostostatismo
e a representação gráfica do espectro de potência das frequências desses sinais com pico em
aproximadamente 10Hz; B) Envelope do sinal EMGs representando a modulação aferente dos
músculos RFE e BFD durante marcha assistida por órtese robótica com SPPC e tentativa de
movimentação voluntária e a representação gráfica do espectro de potência das frequências
desses sinais com pico em aproximadamente 10Hz.

O teste de Wilcoxon identificou que as propriedades espectrais e temporais do sinal
EMGs dos músculos BFD e BFE (participantes 2 e 3, respectivamente) comportaram de
forma diferente, apresentando diferenças estatisticamente significativas quando se comparou
os momentos SC x CC durante o treino de marcha assistida. Para o músculo BFD do par-
ticipante 2 (Figura 6.5, letra B), a integral se apresentou maior na condição SC, quando
comparado à condição CC (Z = -2,273; P = .023) enquanto a Frequência Mediana na con-
dição CC se apresentou maior quando comparada à condição SC (Z = -2,417; P = .016). Já
no participante 3 (Figura 6.5, letra C), a integral do músculo BFE se apresentou maior na
condição CC, quando comparado à condição SC (Z = -4,145; P = .000) enquanto a Frequên-
cia Mediana na condição CC se apresentou menor quando comparada à condição SC (Z =
-3,507; P = .000). As outras variáveis analisadas, tais como o RMS e a Amplitude do sinal
EMGs não apresentaram diferença entre as duas condições experimentais (SC x CC) nos
trials representados pela figura 6.5, letras B e C. Quando se comparou as mesmas variáveis
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dependentes relacionadas ao sinal EMGs do TAE do participante 1 (Figura 6.5A, letra B),
não foi observada diferença significativa entes as condições SC X CC, para nenhuma das
variáveis analisadas.

O teste de Friedman comparou as medidas repetidas no tempo para o sinal EMGs
dos três participantes nas duas condições de treino de marcha robótica assistida (tabela 6.4).
Quando se comparou as propriedades temporais e espectrais do sinal EMGs durante a marcha
assistida SC e CC observou-se que uma diferença estatisticamente significativa entre os trials
analisados, demonstrando uma variação na amplitude do sinal para os três participantes e
da frequência mediana para os participantes 1 e 2. A análise do comportamento do sinal
EMGs do TAE (participante 1) e o BFD (participante 2) demonstrou que quanto maior a
amplitude do sinal, menor é a frequência mediana. Em contrapartida, o sinal EMGs do BFE
demonstrou diferença estatisticamente significativa quando se comparou a Integral entre os
3 trials analisados, porém sem variação nas frequências do sinal (Tabela 6.4).

Tabela 6.4 – Comparação da integral e frequência mediana do sinal EMGs dos músculos
TAE, BFD e BFE entre os 3 trials analisados, para os três participantes, res-
pectivamente.
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6.2.4 Discussão

Os achados do presente estudo demonstram uma possível preservação de vias aferentes
e eferentes em indivíduo com lesão medular clinicamente completa (ASIA A), identificadas
pela análise do sinal EMGs de músculos localizados abaixo da lesão. As vias axonais residuais
foram identificadas pela presença de modulação do sinal EMGs em resposta à tentativa de
movimentação voluntária durante o ortostatismo (vias descendentes) e durante o treino de
marcha assistida (vias ascendentes), respectivamente. A identificação da atividade EMGs
durante a tentativa de realizar passos na postura ortostática assistida com descarga de 100%
do peso sobre os pés, indica a preservação de vias supraespinais residuais em indivíduos com
LM clinicamente completa. Além disso, a identificação de modulação aferente do sinal EMG
durante o treino de marcha assistida em indivíduo com LMC, mesmo na ausência de atividade
reflexa e de espasticidade, identificadas pelo exame clínico neurológico, sugere a preservação
de vias aferentes íntegras as quais não podem ser identificadas apenas pelo exame clínico.

A identificação de contrações musculares abaixo do nível da lesão em indivíduos com
LMC, em resposta ao comando descendente supraespinal, corrobora com estudo de Sherwood
et al. (1992) o qual identificou a presença de controle residual cerebral sobre a atividade EMG
dos MMII dessa população durante tentativa de movimentação voluntária, mesmo na ausên-
cia de qualquer movimentação do membro em questão (SHERWOOD et al., 1992). Da mesma
forma, Heald et al. (2017) apresentaram achados de atividade voluntária no sinal EMGs de
indivíduos com LMC durante a tentativa de movimentar os MMII na postura sentada, sem
input proprioceptivo pela carga. Assim como os presentes achados, estudos identificaram a
presença de potenciais de ação das unidades motoras (GERASIMENKO et al., 2015; LI et
al., 2012; ANGELI et al., 2014; MCKAY et al., 2004), as quais estiveram relacionadas às
dicas verbais para realização do movimento analisado (HEALD et al., 2017). De acordo com
Gerasimenko et al. (2015), considera-se que a modulação eferente do sinal EMG nesta popu-
lação seja resultado da associação do comando descendente supraespinal com input sensorial
periférico (GERASIMENKO et al., 2015), componentes que são atendidos pela descarga de
peso (aferência sensorial) e pelo comando cortical voluntário (comando descendente supra-
espinal), os quais estiveram presentes na tarefa de tentar realizar o movimento voluntário
durante ortostatimo assistido.

A modulação eferente da resposta mioelétrica foi observada no sinal EMGs do par-
ticipante 1, durante o ortostatismo, enquanto o sinal EMGs dos participantes 2 e 3 não
apresentou características de modulação eferente ou aferente, não sendo portanto identifica-
das contrações musculares no sinal EMGs durante as tentativas de movimentação voluntária
para nenhum dos comandos verbais utilizados, nem em ao longo de medidas repetidas no
tempo nestes participantes. As características clínicas e funcionais do participante 1 o difere
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dos demais sujeitos em relação à sua funcionalidade de marcha bem como em relação à altura
da LM. O participante 1 apresentou nível neurológico mais baixo que os demais, o que po-
deria justificar o melhor nível funcional da marcha (WISCI II = 9). Entretanto, a literatura
aponta que tanto a organização como a força dos padrões eletromiográficos dependem do
nível neurológico e indicam que quanto mais alta é a lesão maior é a chance de modulação
da atividade EMG pela aferência sensorial (DIETZ et al., 1998).

Diante de tal achado, observa-se uma divergência dos dados encontrados, quando a
modulação do sinal foi observada no sujeito com o nível mais baixo da LM (participante 1).
Considerando que, no caso do presente estudo, além da aferência sensorial, o sinal EMGs
recebeu interferência do comando supraespinal. Isto indica que a modulação supraespinal
parece se comportar de forma diferente, fato que necessita ser investigado em estudos futuros.

A ausência de modulação pelo comando descendente voluntário observado nos par-
ticipantes 2 e 3 pode estar relacionada à presença de espasticidade, achado clínico comum
que esteve presente em ambos. Sabe-se que a presença de hipertonia e de espasmo evocado
interferem negativamente na função muscular residual voluntária nos membros inferiores de
indivíduos com lesão medular (BRAVO-ESTEBAN et al., 2013). Assim, sugere-se que a es-
pasticidade possa interferir de forma negativa no comando residual descendente, uma vez
que esses indivíduos apresentam comandos descendentes abolidos ou reduzidos (AGUIAR et
al., 2018), dificultando assim o recrutamento de possíveis vias residuais que poderiam estar
preservadas.

Em acordo com Yakovenko et al. (2007), sugere-se que esta modulação eferente ocorra
a partir da ativação de neurônios propriospinais, desencadeada por comandos descendentes
durante tentativas de movimentos voluntários, os quais de forma top down, propagam a
informação ativando redes locomotoras abaixo da lesão (YAKOVENKO et al., 2007). Além
disso, a literatura aponta para a integridade da ativação de estruturas cerebrais durante a
tentativa de realizar um movimento e a imagética motora em indivíduos com LM crônica,
demonstrando que tal população pode reativar programas motores relacionados ao movimento
de MMII. Portanto, uso de estratégias terapêuticas que solicitem a imaginação do movimento
associado à tentativa de realização do mesmo pode ser uma interessante indicação (CRAMER
et al., 2007; HOTZ-BOENDERMAKER et al., 2008).

A identificação de diferenças estatisticamente significativas entre a Integral Matemá-
tica e a Frequência Mediana do sinal EMGs entre 3 trials analisados durante a modulação
eferente sugere a possibilidade de recrutamento de fibras musculares mais resistentes e o con-
sequente aumento na sustentação da contração muscular durante a tentativa de movimentar
as pernas em ortostatismo. Apesar do conhecido predomínio de fibras de contração rápida
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nos músculos desta população (LIEBER, 2010), a observação de maior tempo de sustentação
da contração concomitante à diminuição da Frequência Mediana no espectro de potência do
sinal (bandas de frequências menores) sugere o recrutamento de fibras musculares mais len-
tas (WAKELING; SYME, 2002) nas unidades motoras residuais dessa população. De acordo
com este pressuposto, é sugerida presença de fibras de contração lenta e rápida nas unidades
motoras desta população, tanto na musculatura flexora como extensora anti-gravitária (BFD
e RFE, respectivamente).

Achados semelhantes relacionados ao recrutamento de fibras musculares foram ob-
servados durante modulação aferente do sinal EMGs do BFD do participante 2 quando se
observou a Frequência Mediana do treino de marcha assistida SC em relação ao treino de
marcha assistida CC. O aumento da Frequência Mediana CC em relação a Frequência Me-
diana SC reforçam a possibilidade de recrutamento de diferentes tipos de fibra muscular nas
unidades motoras residuais dos participantes com LMC (WAKELING; SYME, 2002). Dessa
forma, sugere-se que nos momentos iniciais do treino locomotor (SC) sejam recrutadas fibras
mais lentas (bandas de frequências mais baixas). Com o passar do tempo, as fibras mais
rápidas passam a ser recrutadas (bandas de frequências mais altas) (WAKELING; SYME,
2002), o que pode indicar a aproximação de um processo de fadiga que acontece ao longo
do treino de marcha em indivíduos com LMC quando se observa uma exaustão da atividade
EMG dos músculos da perna (DIETZ et al., 2009; DIETZ; MÜLLER, 2004).

Outra possível justificativa para a observação de uma diminuição na magnitude do
sinal ao longo do treino de marcha pode ser baseada no paradigma da trajetória fixa. A
redução na variabilidade de ativação muscular e no padrão de movimento, condição inerente
da marcha robótica, podem resultar em uma habituação da aferência sensorial (HIDLER;
WALL, 2005; CAI et al., 2006). De acordo com Ziegler et al. (2010), com o estímulo sendo
ofertado de forma fixa, a circuitaria neuromotora tende a ser menos responsiva à manipula-
ção mecânica e é sugerido algum nível de variabilidade no controle neural para otimizar a
reaprendizagem motora de indivíduos com LMC (ZIEGLER et al., 2010).

A presença de modulação aferente no sinal EMGs nos três participantes do estudo
durante o treino de marcha assistida corrobora com os achados da literatura que demonstram
a presença de atividade eletromiográfica em indivíduos com LMC durante treino locomotor
assistido (SCIVOLETTO et al., 2007; SCHUBERT et al., 1997; MAEGELE et al., 2002;
HARKEMA et al., 1997; DOBKIN et al., 1995). Tal atividade EMGs está relacionada com
ativação de circuitos espinais e são modulados de acordo com a aferência sensorial (KOJIMA
et al., 1999; DOBKIN et al., 1995; MAEGELE et al., 2002; DIETZ, 1992). O comportamento
do sinal EMG se apresenta de forma semelhante ao sinal EMGs de indivíduos saudáveis,
porém com a amplitude do sinal em menor magnitude (IVANENKO et al., 2009; DIETZ et
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al., 1994). Assim, considera-se que a observação desses padrões neuromotores coordenados
e rítmicos de flexão e extensão em indivíduos com LMC durante a marcha assistida pode
ser atribuída à estimulação dos CGP. Desta forma, a aferência sensorial, a qual pode ser
originada dos receptores articulares, fuso muscular e OTG, se apresenta como componente
importante para modular o sinal EMGs nessa população e está associada ao input sensorial
pela descarga de peso (FONG et al., 2009).

A atividade EMGs observada durante o treino de marcha assistida tende a entrar
em exaustão ao longo do tempo de treinamento, como demonstrado em estudos prévios o
qual tende a ocorrer após alguns minutos de treino locomotor assistido (DIETZ et al., 2009;
DIETZ; MÜLLER, 2004; DIETZ; HARKEMA, 2004).

A observação da diminuição da magnitude do sinal EMGs dos músculos BFD e BFE
representados na figura 6.5 (B e C) reforça uma possível exaustão da atividade EMGs e a pre-
sença de fadiga muscular ao longo do tempo de treino locomotor. Associado a este achado pela
inspeção visual, foi observada a redução estatisticamente significativa da Integral Matemática
associada ao aumento da Frequência Mediana do sinal EMGs do BFD do participante 2 du-
rante o treino de marcha assistida CC quando comparado ao SC. Além disso, acredita-se que
o comportamento das propriedades espectrais e temporais do sinal EMGs durante o treino de
marcha CC seja reflexo do recrutamento de fibras musculares mais rápidas e, portanto, mais
fadigáveis. Isto justificaria um menor tempo de duração das contrações musculares bem como
a diminuição da frequência mediana do espectro de potência do sinal EMGs (WAKELING;
SYME, 2002; DIETZ et al., 2009; DIETZ; HARKEMA, 2004; SCHRAFL-ALTERMATT et
al., 2017).

Além desses achados, a diminuição da integral matemática também sugere um pro-
cesso de exaustão da atividade EMGs, o que está de acordo os estudos que demonstram
tal comportamento após alguns minutos de treino de marcha (SCHRAFL-ALTERMATT et
al., 2017). Esta exaustão da atividade EMGs afeta mais comumente os músculos flexores se
comparados à musculatura extensora (DIETZ; MÜLLER, 2004), uma vez que tais músculos
necessitam de um controle mais central durante a marcha, o qual apresenta-se diminuído ou
abolido na LMC (SCHRAFL-ALTERMATT et al., 2017), o que poderia justificar os achados
do presente estudo.

Apesar do exame neurológico clínico do participante 1 não identificar a presença
espasticidade muscular ou atividade reflexa preservada abaixo do nível da lesão somado à
apresentação da imagem da Ressonância Nuclear Magnética (RNM) com sinais de lesão da
cauda equina e presença de seringomielia acima da lesão, foi identificada modulação aferente
do sinal EMGs durante treino de marcha assistida no Lokomat®. Tais achados não atendem
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à observação de Dietz et al. (1997) que associam a atividade EMG observada em indivíduos
com LMC à presença de espasticidade e ao aumento do tônus (DIETZ et al., 1997) o que
sugeriria a presença de vias aferentes preservadas nesse participante. Tal achado aponta
para a importância da análise do sinal EMGs como ferramenta de avaliação neurofisiológica
clínica, a ser incrementada ao processo de avaliação do indivíduo com LMC para classificação
e caracterização neurológica da lesão, podendo ser um instrumento sensível para identificar
a preservação de vias eferentes e aferentes residuais (SHERWOOD et al., 1992; LIM et al.,
2005; LI et al., 2012) e potenciais para o processo de reabilitação e neuroplasticidade.

Uma vez que a preservação de vias axonais descendentes assim como ascendentes
pode atuar como substratos para permitir a plasticidade induzida pelo estímulo, a partir
do brotamento axonal e/ou sua regeneração (AGUIAR et al., 2018; DONATI et al., 2016),
considera-se imperativa a investigação da atividade mioelétrica nesses indivíduos durante a
execução de tarefas locomotoras sobre estimulação aferente e eferente, com o intuito de se
estabelecer novos protocolos de reabilitação para tal população.

Apesar do participante 1 apresentar modulação eferente do RFE e do BFD durante
tentativa de movimentação voluntária em ortostatismo, o sinal EMGs destes e dos demais
músculos analisados não sofreu modulação com o incremento do comando verbal durante a
execução da tarefa locomotora. A introdução do comando verbal (ALTO e LARGO) para
guiar a tentativa de movimentação voluntária durante o treino de marcha assistida no Lo-
komat® CC não resultou em modulação eferente no sinal EMGs dos músculos RFE e BFD
durante tal modalidade de treino. Acredita-se que tal fato possa ter sido observado devido
à maior possibilidade de desvio da atenção e consequente diminuição na capacidade de se
concentrar apresentando portanto, maior dificuldade para atingir um limiar de disparo e con-
sequentemente despolarizar motoneurônios pelas vias descendentes (TACCOLA et al., 2017).
Considerando essa observação, pondera-se que a ativação de vias remanescentes axonais des-
cendentes seja facilitada quando o participante consegue focar a atenção na tarefa.

Outro achado do presente estudo pode ser identificado na figura 6.6 que apresenta o
pico da potência das frequências, durante a modulação aferente e eferente, as quais ocorreram
em aproximadamente 10 Hz em ambas as condições. A partir desse achado, sugere-se que a
origem do sinal EMGs seja oriunda de circuitos espinais (CPG) (AGUIAR et al., 2018), o qual
pode ser modulado tanto pela informação aferente (AGUIAR et al., 2018) (obtida através da
análise do treino de marcha robótica) como pela eferência descendente observada durante a
tentativa voluntária de movimento. Este último pode ser facilitado pela ação de neurônios
proprioespinais que poderiam atravessar o local da lesão e ativar tais circuitos (ROCHE et
al., 2012; NOGA et al., 1995).
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Dessa forma, considera-se importante a exploração e estimulação de circuitos a nível
espinal como a nível supraespinal para favorecer a neuroplasticidade dos circuitos neuronais
em indivíduos com LMC. Por isso, os protocolos de reabilitação devem incorporar o treino
específico da tarefa uma vez que a plasticidade neural é tarefa-dependente e dependente do
uso (HUBLI; DIETZ, 2013; TILLAKARATNE et al., 2002). Além disso, devem considerar
o nível apropriado de excitabilidade necessário para ativar os circuitos locomotores (FONG
et al., 2009), considerando a possibilidade de recrutamento do CGP nesses indivíduos (SCI-
VOLETTO et al., 2007; HUBLI; DIETZ, 2013) e sua possível contribuição no processo de
reorganização funcional da medula espinal (DONATI et al., 2016). Assim, para se estabelecer
novos protocolos de reabilitação com essa finalidade, faz-se necessário a identificação de vias
aferentes e/ou eferentes residuais por meio da análise EMGs, bem como o desenvolvimento de
novas estratégias para otimizar o recrutamento destas vias e promover a neuroplasticidade.

Estudos atuais apresentam resultados animadores em relação à possibilidade de neu-
roplasticidade abaixo da lesão e de recuperação das funções motora e sensorial em resposta a
protocolos com estimulação direta dos centros espinais na medula com base na estimulação
epidural (WAGNER et al., 2018; GILL et al., 2018; DONATI et al., 2016). Considera-se im-
portante a investigação de novas formas de estimulação aferente e eferente, não invasivas, que
possam fortalecer as vias axonais residuais e que possam de fato promover a neuroplasticidade
nessa população a partir de recursos acessíveis no ambiente clínico.

Apesar do número restrito de participantes no estudo, foi possível identificar que
indivíduos com LMC apresentam comportamentos do sinal EMGs variados, sendo imperativa
a análise e captação dos dados EMGs para se propor protocolos de intervenção e reabilitação
individualizados. De acordo com a literatura e com os achados do presente estudo, foi possível
identificar a presença de modulação eferente do sinal EMGs em indivíduo com LMC durante
a realização de atividade locomotora específica à tarefa. Acredita-se que a oferta de aferência
sensorial pela carga associada aos comandos descendentes supraespinais durante tentativa
voluntária de movimento em ortostatismo sejam componentes importantes para observação
desta modulação. A observação de mudanças na frequência mediana do sinal EMGs durante
a modulação eferente, concomitante ao início da tentativa voluntária de movimento, e ao
aumento na sustentação da contração muscular apontam para o recrutamento de fibras de
contração mais lentas e a possibilidade de recrutamento de fibras mais resistentes. Outro
ponto identificado pelo presente estudo foi que a atividade EMGs, moduladas tanto pela
estimulação aferente como pela estimulação eferente, parecem ter origem de centros espinais
o qual pode ser modulado tanto por vias descendentes de comando supraespinal como por
vias aferentes sensoriais.

Por fim, considera-se importante a inserção da análise EMGs no processo de avaliação
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e acompanhamento desses pacientes. Assim, seu uso se faz importante para se identificar vias
aferentes e eferentes preservadas, bem como para acompanhar mudanças fisiológicas que
seriam provenientes da reabilitação. Além disso, o conhecimento das propriedades espectrais
e temporais em cada condição de modulação aferente ou eferente pode permitir a elaboração
de novos protocolos de reabilitação para otimizar e potencializar o uso dessas vias residuais
de forma personalizada, o que abre novas perspectivas de investigação científica e elaboração
de dispositivos e interfaces homem–máquina que possam potencializar a neuroplasticidade
nesta população.
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ANEXO A – Anexos

A.1 Aprovação do Comité de Ética (CEP)



ANEXO A. Anexos 106

A.2 American Spinal Injury Association - ASIA - Impaiment Scale
(AIS)

                                                                                                    

ASIA – AMERICAN SPINAL INJURY ASSOCIATION  

INTERNACIONAL STANDRDS FOR NEUROLOGICAL CLASSIFICARION OF SPINAL CORD INJURY 
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A.3 Escala Modificada de Ashworth

Tabela A.1 – Escala modificada de Ashworth de Espasticidade.

Classificação Descrição
0 Nenhum aumento do tônus muscular.
1 Pequeno aumento no tônus muscular, manifestado pelo bloqueio e rela-

xamento ou por mínima resistência no final da amplitude de movimento
quando a parte afetada é movida em flexão ou extensão.

1+ Pequeno aumento no tônus muscular, manifestado pelo bloqueio, seguido
por resistência mínima durante o restante da ADM (menos da metade).

2 Aumento do tônus mais evidente em quase toda a ADM, mas a parte(s)
afetada(s) move facilmente.

3 Aumento considerável do tônus muscular, dificuldade de movimentação
passiva.

4 Parte afetada(s) rígida em flexão ou extensão.
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A.4 Escala de Desempenho Tóraco-Lombar (EDTL)
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Manual de Instruções 

Escala de Desempenho Tóraco-Lombar para Traumatismo 

Raquimedular 

Autores: Daniel E.Graves, Darryn Atkinson, Kimberly Atkinson, Marcie Kern, 

Jennifer Hale, Michelle Feltz. 

Versão brasileira: Pastre CB, Lobo AM, Oberg TD, Pithon KR, Yoneyama SM, Lima 

NM. Validation of the Brazilian version in Portuguese of the Thoracic-Lumbar Control 

Scale for spinal cord injury. Spinal Cord 2011 9 (12): 1198-202. 

 

 

 Quando a palpação for necessária, o avaliador pontuará o paciente em não mais 

que duas tentativas. 

 

Item 1: Extensão de tronco em prono (colunas lombar e torácica) 

 

Posição do paciente: em prono, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. 

Posição alternativa do paciente: se o paciente é incapaz de posicionar as mãos atrás da 

cabeça, os braços podem ficar ao lado do corpo. 

Posição do terapeuta: ambas as mãos posicionadas sobre a pelve, estabilizando-a na 

posição de rotação posterior. 

Teste: O paciente estende a coluna lombar até todo o tórax levantar da maca (costelas 

sem contato com a maca). 

Instruções para o paciente: “Levante sua cabeça, ombros e peito para longe da maca. 

Vá o mais alto possível”. 

Nota: Pode ser necessário avaliar a amplitude de movimento do extensor de 

quadril/comprimento do flexor de quadril para determinar qual será a amplitude final na 

posição prona. 

Graduação 

Coluna Lombar Grau 5 (Normal) e Grau 4: A distinção entre graus 5 e 4 é feita pela 

natureza da resposta. O paciente com grau 5 de extensão de tronco pode rapidamente vir 

à posição final sem evidencia de significante esforço. O paciente com grau 4, extensores 

de tronco irão tremer ou ceder levemente no final e mostrará alguns sinais de esforço. 
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Coluna Torácica Grau 5 (Normal) e Grau 4: Se o paciente é capaz de atingir o grau 3 

ou maior nos extensores lombares, coluna torácica receberá graduação 5, desde que a 

coluna torácica seja mantida em extensão rígida para a coluna lombar efetivamente 

estender completamente sua amplitude de movimento. Na ausência do grau 3 ou melhor 

nos extensores lombares o paciente será capaz de levantar sua cabeça e ombros da 

maca, mas incapaz de levantar o peito. A distinção entre graus 4 e 5 está acima. 

Coluna Lombar e Torácica Grau 3: Paciente completa a amplitude de movimento, 

mas é incapaz de manter. 

Coluna Lombar e Torácica Graus 2-0: Examinador usará um braço para estabilizar a 

pelve e uma mão para palpar os extensores torácicos e lombares adjacentes em ambos 

os lados da coluna. Extensores lombares serão palpados durante a primeira tentativa, e 

extensores torácicos serão palpados durante a segunda tentativa. 

Grau 2: O paciente completa amplitude de movimento parcial. 

Grau 1: Atividade contrátil é detectada, mas nenhum movimento é observado. 

Grau 0: Nenhuma atividade contrátil. 

 

Item 2: Elevação da Pelve (Quadrado Lombar) 

 

Graus 5 (Normal) e 4 

Posição do Paciente: Supino. Se capaz, o paciente segura a(s) borda(s) da maca para 

dar estabilização durante a resistência. Se o paciente é incapaz de segurar a borda da 

maca, uma segunda pessoa estabilizará a parte superior do corpo do paciente, 

posicionando as mãos sobre as faces laterais da caixa torácica do paciente para prevenir 

movimento quando a resistência é aplicada. 

Posição do terapeuta: Em pé, no pé da maca, de frente para o paciente. 

Teste: O terapeuta segura o membro teste com ambas as mãos logo abaixo do tornozelo 

e puxa caudalmente com um puxão. A resistência é dada como na tração. O paciente 

eleva rápido o quadril unilateralmente, aproximando a margem da pelve à margem 

inferior da caixa torácica. 

Instruções para o paciente: “Eleve sua pelve e a traga em direção às suas costelas 

(peito). Segure-a. Não me deixe puxar suas pernas para baixo”. 

Graduação 



ANEXO A. Anexos 111

Grau 5 (Normal): Esse movimento, que não é realizado somente pelo Quadrado 

Lombar, tolera muita resistência e não é facilmente vencido quando os músculos 

envolvidos são normais. 

Grau 4: Paciente tolera alguma resistência. 

Graus 3-0 

Posição do Paciente: A mesma dos graus 5 e 4. 

Posição do terapeuta: Em pé, aos pés da maca, de frente para o paciente. Uma mão 

suporta a perna logo abaixo do tornozelo e a outra abaixo do joelho; então o membro é 

suavemente retirado da maca para diminuir o atrito. 

Teste: O paciente eleva rapidamente a pelve unilateralmente, até aproximar a margem 

da pelve à margem inferior da caixa torácica. 

Instruções para o paciente: “Eleve sua pelve até suas costelas (peito)” 

Graduação 

Grau 3: Paciente completa a amplitude de movimento disponível 

Grau 2: Paciente completa parte da amplitude de movimento. 

Grau 1: Esse grau deve ser evitado devido à incapacidade de palpar com precisão o 

quadrado lombar. 

Grau 0: Paciente incapaz de realizar o movimento. 

Nota: Testar este movimento requer julgamento clinico significante. O paciente pode 

tentar substituir com os extensores de tronco e/ou flexores laterais de tronco. Esses 

músculos podem contrair sem o Quadrado Lombar, e em tais circunstâncias esse teste 

será incapaz de detectar uma inatividade do Quadrado Lombar. 

 

Item 3: Flexão de Tronco em Supino 

 

Graus 5 (Normal) e 4 

Posição do Paciente: Supino com as mãos atrás da cabeça. 

Posição Alternativa do Paciente: supino com os braços cruzados sobre o peito. Se o 

paciente não puder manter esta posição, uma segunda pessoa será utilizada para segurar 

os braços do paciente na posição. Cuidado deve ser tomado para não oferecer resistência 

ao movimento ou estabilizar de forma que permita que paciente realize a flexão do 

tronco com os braços.  
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Posição do terapeuta: em pé ao lado da maca, para averiguar quando a escápula se 

afasta da maca durante o teste. Se o paciente tem fraqueza de flexores de quadril, o 

terapeuta deve inclinar-se sobre o paciente, usando os antebraços para estabilizar a 

pelve. Uma segunda pessoa será necessária para palpar o ângulo inferior da escápula 

durante o teste. 

Teste: o paciente flexiona o tronco dentro da amplitude de movimento. O tronco é 

fletido até a escápula se afastar da mesa. 

Instruções para o paciente: “Encoste seu queixo no tórax e tire sua cabeça e ombros 

da maca, como em um exercício de abdominal”. 

Graduação 

Grau 5 (Normal) e Grau 4: O paciente completa a amplitude de movimento até o 

ângulo inferior da escápula sair da maca. Assim como nos extensores de tronco, a 

distinção entre os graus 5 e 4 é feita pela natureza da resposta. O paciente com grau 5 de 

flexores de tronco pode rapidamente vir à posição final sem evidência de significante 

esforço. O paciente com grau 4 poderá tremer ou ceder levemente no final e mostrará 

alguns sinais de esforço. 

Grau 3 

Posição do Paciente: Como antes, exceto com os braços em extensão completa abaixo 

do plano do corpo. Se o paciente é incapaz de atingir esta posição devido à fraqueza de 

flexores de ombro, os braços devem ser apoiados nesta posição de modo que os mesmos 

não sejam usados para tracionar o tronco para flexão. 

Posição do terapeuta: A mesma dos graus 5 e 4. 

Teste: O mesmo dos graus 5 e 4. 

Instruções para o paciente: O mesmo dos graus 5 e 4. 

Graduação 

Grau 3: O paciente completa a amplitude de movimento até o ângulo inferior da 

escápula se afastar da maca. O paciente pode ser capaz de realizar o movimento, mas 

incapaz de manter a amplitude final. 

Graus 2-0: 

Posição do Paciente: Supino com os braços aos lados e joelhos flexionados. 

Posição do terapeuta: Em pé, ao lado da maca, mãos no abdômen, adjacente a linha 

média da borda inferior das costelas até a parte superior da margem da pelve para 

palpação. 
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Teste: o paciente levanta sua cabeça da maca. O paciente expira completamente 

enquanto realiza o movimento, de forma a relaxar o diafragma durante a palpação e 

determinar se a atividade contrátil ocorreu. Se o paciente não pode levantar sua cabeça e 

nenhuma atividade contrátil é sentida, ele deverá tossir. 

Instruções para o paciente: “Encaixe seu queixo e levante sua cabeça da maca. Expire 

completamente quando começar”, (se nenhuma atividade contrátil for sentida): “Tussa”. 

Graduação 

Grau 2: Paciente é capaz de levantar a cabeça da maca. 

Grau 1: O paciente é incapaz de levantar a cabeça, mas atividade contrátil é palpada, 

tanto durante a tentativa de movimento ou durante a tentativa de tosse. 

Grau 0: Nenhuma atividade contrátil. 

 

Item 4: Rotação de Tronco 

 

Graus 5 (Normal) e 4 

Posição do Paciente: Supino com as mãos atrás da cabeça. 

Posição alternativa do paciente: supino com os braços cruzados sobre o peito. Se o 

paciente não pode manter esta posição, uma segunda pessoa segurará os braços do 

paciente na posição. Cuidado para não impedir o movimento ou estabilizar, de modo 

que o paciente faça rotação de tronco com os braços.  

Posição do terapeuta: Em pé ao lado da maca para averiguar quando a escápula se 

afasta da maca durante o teste. O terapeuta palpará o ângulo inferior da escápula. Se o 

paciente tem fraqueza de flexores de quadril, o terapeuta deverá inclinar-se sobre o 

paciente, usando os antebraços para estabilizar a pelve. Uma segunda pessoa palpará o 

ângulo inferior da escápula durante o teste. 

Teste: o paciente flexiona o tronco e roda para um lado. Este movimento é depois 

repetido para o lado oposto. 

Instruções para o paciente: “Levante sua cabeça e ombros da maca, levando seu 

cotovelo direito em direção ao joelho esquerdo. Depois, levante sua cabeça e ombros da 

maca, levando seu cotovelo esquerdo em direção ao seu joelho direito”. 

Graduação 

Grau 5 (Normal) e Grau 4: o paciente completa a amplitude de movimento até que o 

ângulo inferior, correspondente ao lado do oblíquo externo sendo testado, se afaste da 
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maca. Como antes, a distinção entre graus 5 e 4 é feita pela natureza da resposta. O 

paciente com flexores de tronco grau 5 pode rapidamente chegar à posição final sem 

evidência de significante esforço. O paciente com flexores de tronco grau 4 irá tremer 

ou ceder levemente no final e mostrará alguns sinais de esforço. 

Graus 3 e 2 

Posição do Paciente: como anteriormente, exceto com os braços esticados em extensão 

completa acima do plano do corpo. Se o paciente é incapaz de atingir esta posição 

devido à fraqueza dos flexores de ombro, os braços deverão ser mantidos nesta posição 

de modo que os braços não sejam usados para levar o tronco à flexão. 

Posição do Terapeuta: em pé, ao lado da maca. Se o paciente tem fraqueza de flexores 

de quadril, o terapeuta deve inclinar-se sobre o paciente, usando os antebraços para 

estabilizar a pelve. (Se isto for necessário, outra pessoa palpará os músculos testados). 

Teste: Como acima 

Instruções para o paciente: “Levante sua cabeça e alcance o seu joelho direito”. 

(Repita no lado esquerdo para o músculo oposto). 

Graduação 

Grau 3: o paciente completa a amplitude de movimento até o ângulo inferior da 

escápula se afastar da maca. O paciente pode ser capaz de realizar o movimento, mas 

incapaz de manter a amplitude final. 

Grau 2:  O paciente completa amplitude de movimento parcial e atividade contrátil é 

palpada nos músculos testados. 

Graus 1 e 0 

Posição do paciente: Supino com os braços ao lado do corpo e joelhos flexionados. 

Posição do terapeuta: A mesma dos graus 3 e 2. Quando a palpação é requerida, o 

paciente deve ser classificado em não mais que duas tentativas. 

O terapeuta palpará o oblíquo externo testado com uma mão posicionada na parte lateral 

da parede abdominal anterior, distal a caixa torácica. Continue a palpar o músculo 

distalmente na direção das fibras até a espinha ilíaca ântero-superior (EIAS). 

Ao mesmo tempo, o músculo oblíquo interno no lado oposto do tronco é palpado com a 

outra mão. O músculo oblíquo interno fica abaixo do oblíquo externo, e suas fibras 

correm em direção diagonal oposta. 

Teste: O paciente tenta fletir o tronco e rodar para o mesmo lado. O paciente expira 

completamente enquanto realiza o movimento, para relaxar o diafragma. 
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Instruções ao paciente: “Tente levantar e ir para sua direita. Expire completamente 

assim que começar”. (Repita no lado esquerdo). 

Graduação 

Grau 1: O examinador pode ver ou palpar a contração muscular. 

Grau 0: Nenhuma atividade contrátil é vista ou palpada no músculo oblíquo interno ou 

externo. 

Nota: Em substituição do peitoral maior, será observado encolhimento ou elevação do 

ombro em relação à maca, e haverá limitação de rotação de tronco. 

 

Item 5: Sentado para supino 

 

Graus 5 (Normal) e 4 

Posição do paciente: Sentado na beira da maca, pés apoiados no chão. Quadril e 

joelhos flexionados a 90º. Braços cruzados sobre o peito. 

Posição do terapeuta: Em pé de frente ou ao lado do paciente. 

Teste: O paciente tenta se abaixar em direção à maca, de modo controlado. 

Instruções ao paciente: “Encaixe seu queixo e abaixe seu tronco para trás em direção à 

maca”. 

Graduação 

Grau 5 (Normal) e Grau 4: O paciente é capaz de lentamente abaixar seu tronco para a 

maca de modo controlado. A distinção entre graus 5 e 4 é feita pela natureza da 

resposta. O paciente com flexores de tronco grau 5 pode rapidamente chegar à posição 

final sem evidência de esforço significante. O paciente com flexores de tronco grau 4 irá 

tremer ou ceder levemente no final e mostrará alguns sinais de esforço. 

Graus 3-0 

Posição do paciente: Sentado à beira da maca, pés apoiados no solo. Quadril e joelhos 

flexionados a 90º. Ombros em 90º de flexão. 

Posição alternativa do paciente: se o paciente é incapaz de flexionar os ombros a 90º, 

uma segunda pessoa pode ser usada para suportar o peso dos braços abaixo dos punhos, 

tomando cuidado para não fornecer nenhuma resistência enquanto o movimento é 

realizado. 

Posição do paciente: em pé de frente ou ao lado do paciente. O paciente pode requerer 

apoio do terapeuta (mãos nos ombros) para manter o equilíbrio. 
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Teste: o paciente tenta se abaixar de modo controlado. 

Instruções para o paciente: “Encaixe seu queixo e abaixe seu tronco para trás em 

direção à maca”. 

Graduação 

Grau 3: o paciente é capaz de abaixar lentamente seu tronco de modo controlado sem 

assistência. 

Grau 2: o paciente é capaz de abaixar seu tronco completamente nos primeiros 45º 

(metade) de modo controlado sem assistência, mas perde o controle durante os últimos 

45º.  

Grau 1: O paciente é capaz de iniciar o movimento de modo lento e controlado, 

requerendo assistência (maior que 45º) durante a maior parte do movimento. 

Grau 0: o paciente é incapaz de abaixar seu tronco completamente nos primeiros 45º de 

modo lento e controlado, requerendo assistência (maior que 50%) durante o movimento. 

 

Item 6: Supino para sentado 

 

Graus 5 e 4 

Posição do paciente: A posição inicial deste teste será a posição final do item 6. Braços 

cruzados sobre o peito. 

Posição do terapeuta: Em pé, ao lado do paciente. 

Teste: o paciente tenta retirar o tronco da maca e chegar à posição sentada. 

Instruções ao paciente: “Encaixe seu queixo, levante seu tronco da maca e venha para 

a posição sentada”. 

Graduação 

Grau 5 (Normal) e Grau 4: o paciente é capaz de levantar o tronco da maca e assumir 

a posição sentada. A distinção dos graus 5 e 4 é feita pela natureza da resposta. O 

paciente com flexor de tronco grau 5 rapidamente chega à posição final sem evidência 

de esforço significante. O paciente com flexores de tronco grau 4 irá tremer ou ceder 

levemente no final e mostrará alguns sinais de esforço. 

Graus 3-0 

Posição do paciente: a posição inicial deste teste será a posição final do item 6. 

Ombros flexionados a 90º. 
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Posição alternativa do paciente: se o paciente é incapaz de flexionar os ombros a 90º, 

uma segunda pessoa será usada para segurar o peso dos braços embaixo dos punhos, 

tomando cuidado para não prover qualquer resistência enquanto o movimento é 

realizado. 

Posição do terapeuta: Ao lado do paciente. 

Teste: O paciente tenta retirar o tronco da maca e chegar à posição sentada. 

Instruções ao paciente: “Encaixe seu queixo, levante seu tronco da maca e venha à 

posição sentada”. 

Graduação 

Grau 3: O paciente é capaz de retirar seu tronco da maca e assume a posição sentada 

sem auxílio. 

Grau 2: Na tentativa do movimento, o paciente é capaz de retirar sua cabeça e ombros 

da maca, então os ângulos inferiores da escápula se afastam da maca. O terapeuta irá 

palpar os ângulos inferiores da escápula. 

Grau 1: Na tentativa do movimento, o paciente é capaz de retirar sua cabeça da maca, 

mas é incapaz de levantar seus ombros até o nível dos ângulos inferiores da escápula. 

Grau 0: Na tentativa do movimento, o paciente é incapaz de levantar sua cabeça da 

maca. 

 

Item 7: Postura sentada 

 

Posição do paciente: O paciente senta na beira de uma maca com os pés apoiados no 

chão e quadril e joelhos flexionados a 90º (paciente pode usar membros superiores para 

assumir a posição, mas não para manter a posição). 

Posição do terapeuta: Em pé na beira da maca, de frente para o paciente. 

Teste: O paciente tenta assumir e manter o alinhamento postural na beira da maca sem 

apoio dos membros superiores (MMSS). 

Instruções ao paciente: “Sente com sua melhor postura sem utilizar seus braços para 

equilibrar ou para se apoiar”. 

Definições: 

Alinhamento postural é definido como quadril e joelhos flexionados a 90º, ausência de 

rotação pélvica, extensão lombar leve, flexão torácica leve e escápulas aduzidas. 
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Estratégias compensatórias são definidas como qualquer movimento de braços ou 

cabeça na tentativa de ganhar ou manter alinhamento postural. 

Graduação 

Grau 4: O paciente é capaz de sentar com alinhamento postural, sem apoio de MMSS 

durante o sentar estático por mais que 2 minutos. 

Grau 3: O paciente é capaz de manter o alinhamento postural sem suporte de MMSS 

por 1- 2 minutos. 

Grau 2: O paciente é capaz de manter o alinhamento postural sem suporte de MMSS 

por 30 segundos - 1 minuto. 

Grau 1: O paciente é capaz de manter o alinhamento postural sem apoio de MMSS por 

menos que 30 segundos ou utiliza estratégias compensatórias ocasionais para manter o 

equilíbrio sem apoio de MMSS. 

Grau 0: O paciente é incapaz de manter a postura sentada independentemente. O 

paciente constantemente utiliza estratégias compensatórias para manter o equilíbrio sem 

apoio de MMSS. 

 

Item 8: Extensão de tronco sentado 

 

Graus 5 (Normal) e 4 

Posição do paciente: Sentado na beira de uma maca com os pés apoiados no chão e quadril e 

joelhos flexionados a 90° com as mãos colocadas atrás da cabeça (se o paciente é incapaz de 

colocar as mãos atrás da cabeça, realizar a posição do grau 3-0). 

Posição do terapeuta: Em pé de frente ou ao lado do paciente.  

Teste: O paciente inclina-se (com ou sem assistência) para frente e tenta voltar e sentar-

se. 

Instruções para o paciente: “Incline seu tronco à frente em direção aos joelhos. Tente 

voltar e sentar”. 

Graduação 

Grau 5 e 4: O paciente é capaz de retornar para sentado enquanto mantêm a coluna 

lombar e torácica em extensão. A distinção entre o grau 5 e 4 está na natureza da 

resposta. O paciente com extensores de tronco grau 5 pode rapidamente chegar à 

posição final sem evidência de esforço significante. O paciente com extensores de 

tronco grau 4 irá tremer ou ceder levemente no final e mostrará alguns sinais de esforço. 

Graus 3-0 
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Posição do paciente: Sentado à beira da maca com os pés apoiados no chão, quadris e 

joelhos flexionados a 90° com os braços cruzados sobre o peito. 

Posição alternativa do paciente: Se o paciente é incapaz de cruzar os braços sobre o 

peito de forma independente, os braços poderão ser posicionados ao lado do corpo. 

Nesta posição precisa-se tomar cuidado para não permitir que o paciente use seus braços 

como forma de compensação ao tentar o movimento (os braços não devem mover em 

extensão para evitar a adução da escápula). 

Posição do terapeuta: Em pé de frente ou ao lado do paciente. O paciente pode 

requerer apoio do terapeuta para manter o equilíbrio e/ou para ter segurança ao inclinar-

se para frente. 

Teste: O paciente inclina-se (com ou sem assistência) dentro de seu limite e tenta voltar 

e sentar-se. 

Instruções para o paciente: “Incline seu tronco à frente em direção aos joelhos. Tente 

voltar e sentar”. 

Graduação 

Grau 3: O paciente é capaz de retornar para a posição sentada enquanto mantêm a 

coluna lombar e torácica em extensão. 

Grau 2: O paciente é capaz de atingir a extensão torácica e lombar completa, mas 

necessita de assistência mínima (25% ou menos) na extensão de quadril para completar 

o movimento. 

Grau 1: O paciente é capaz de iniciar o movimento, mas é incapaz de realizar a 

extensão torácica e lombar completa e requer mais que uma assistência mínima (>25%) 

para completar o movimento. 

Grau 0: O paciente é incapaz de iniciar o movimento. 

 

Item 9: Equilíbrio Sentado 

 

Posição do paciente: O paciente senta na beira da maca, com pés apoiados no chão, 

quadril e joelhos flexionados a 90º. 

Posição do terapeuta: Em pé, na beira da maca, de frente para o paciente. 

Teste: O paciente tenta manter o equilíbrio sentado na beira da maca sem apoio dos 

MMSS. A melhor de 3 tentativas será pontuada. 
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Instruções ao paciente: “Sente com sua melhor postura e equilíbrio, sem usar seus 

braços para equilíbrio ou apoio”. Para Graus 3-5: “Alcance a frente o mais longe que 

puder sem perder seu equilíbrio”. “Alcance para a direita o mais longe que puder, sem 

perder o seu equilíbrio”, e “Alcance para a esquerda o mais longe que puder, sem perder 

o seu equilíbrio”. 

Definições: 

Alinhamento postural é definido como quadril e joelhos flexionados a 90º, ausência de 

rotação de pelve, leve extensão lombar, leve flexão torácica e escápula aduzida. 

Estratégias compensatórias são definidas como qualquer movimento de braços ou 

cabeça na tentativa de ganhar ou manter o equilíbrio sentado. 

Excursões máximas são definidas como a habilidade de alcançar um objeto 25 cm ou 

mais além do comprimento dos braços. 

Excursões moderadas são definidas como habilidade de alcançar um objeto 12,5 – 25 

cm além do comprimento dos braços à frente e lateralmente para cada lado. 

Excursões mínimas são definidas como habilidade de alcançar um objeto a menos que 

12,5 cm além do comprimento dos braços à frente e lateralmente para cada lado. 

Nota: Se o paciente tem deficiência de força de MMSS ou de amplitude de movimento 

para alcançar, excursões serão medidas usando o processo acromial. 

Graduação 

Grau 5: o paciente é capaz de sentar com alinhamento postural sem apoio de MMSS. O 

paciente é capaz de realizar excursões máximas fora de sua base de apoio. 

Grau 4: O paciente é capaz de manter o alinhamento postural sem apoio de MMSS. O 

paciente é capaz de realizar excursões moderadas fora de sua base de apoio. 

Grau 3: O paciente é capaz de manter o alinhamento postural sem apoio de MMSS. O 

paciente é capaz de realizar excursões mínimas fora de sua base de apoio. 

Grau 2: O paciente é capaz de manter o alinhamento postural sem apoio de MMSS, 

mas é incapaz de realizar excursões fora de sua base de apoio. 

Grau 1: O paciente é incapaz de independentemente manter o alinhamento postural 

sentado. O paciente constantemente utiliza estratégias compensatórias para manter o 

equilíbrio sem apoio de MMSS. 

Grau 0: O paciente é incapaz de independentemente manter o equilíbrio sentado sem 

utilizar estratégias compensatórias e/ou apoio de MMSS. 
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Item 10: Equilíbrio em pé 

 

Posição do paciente: O paciente posiciona-se na postura em pé normal com os pés 

afastados na largura dos ombros. 

Posição do terapeuta: em pé ao lado/de frente/ atrás do paciente. 

Teste: o paciente tenta manter o equilíbrio em pé sem apoio de MMSS ou assistência. A 

melhor de 3 tentativas será pontuada. 

Instruções ao paciente: “Fique em pé com sua melhor postura sem usar seus braços 

para se equilibrar ou para se apoiar”. Para Graus 3-5: “Alcance a frente o mais longe 

que puder sem perder seu equilíbrio”. “Alcance para a direita o mais longe que puder, 

sem perder o seu equilíbrio”, e “Alcance para a esquerda o mais longe que puder, sem 

perder o seu equilíbrio”. 

Definições: 

Postura em pé normal é definida como suporte de peso igual em MMII, centro de 

gravidade além da base de suporte, quadril e joelhos estendidos, ausência de rotação 

pélvica, leve extensão lombar, leve flexão torácica e escápula aduzida. 

Excursões máximas são definidas como a habilidade de alcançar um objeto 25 cm ou 

mais além do comprimento dos braços. 

Excursões moderadas são definidas como habilidade de alcançar um objeto 12,5 – 25 

cm além do comprimento dos braços à frente e lateralmente para cada lado. 

Excursões mínimas são definidas como habilidade de alcançar um objeto a menos que 

12,5 cm além do comprimento dos braços à frente e lateralmente para cada lado. 

Se o paciente tem deficiência de força de MMSS ou de amplitude de movimento para 

alcance, excursões serão medidas usando o processo acromial. 

Graduação 

Grau 5: O paciente é capaz de ficar em pé normalmente sem apoio de MMSS. O 

paciente é capaz de realizar excursões máximas fora de sua base de apoio. 

Grau 4: O paciente é capaz de manter a postura em pé sem apoio de MMSS. O paciente 

é capaz de realizar excursões moderadas fora de sua base de apoio. 

Grau 3: O paciente é capaz de manter a postura em pé sem apoio de MMSS. O paciente 

é capaz de realizar excursões mínimas fora de sua base de apoio. 

Grau 2: O paciente é capaz de manter a postura em pé sem apoio de MMSS, mas é 

incapaz de realizar excursões fora de sua base de apoio. 
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Grau 1: O paciente é incapaz de manter a postura em pé. O paciente constantemente 

utiliza estratégias de equilíbrio (passo/quadril/tornozelo) para manter o equilíbrio sem 

apoio de MMSS. 

Grau 0: O paciente é incapaz de manter o equilíbrio sem assistência.  
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A.5 Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI II)
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A.6 Medida de Independência da Medula Espinal (SCIM-III)

Nome do Paciente:_______________________________________    REGISTRO:___________ 

Nome do Examinador:________________________________________________________ 

 

SCIM-MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA DE MEDULA ESPINHAL          

Versão III, 14 de setembro 2002 
 

Cuidados Pessoais DATA               

1. Alimentação (cortar, abrir recipientes, despejar, levar alimento à boca, segurar xícara contendo líquido) 

0. Necessita de alimentação parental, de gastrostomia ou assistência total para alimentação oral  

1. Necessita de assistência parcial para comer ou beber ou para utilizar dispositivos de adaptação 

2. Come com independência; necessita de dispositivos de adaptação ou assistência somente para cortar os alimentos e/ou 

despejar e/ou abrir recipientes 

3. Come e bebe com independência; não necessita de assistência ou dispositivos de adaptação 

2. Tomar banho (passar sabonete, secar o corpo e a cabeça, manusear a torneira de água). A-parte superior do corpo; B-

parte inferior do corpo 
A. 0. Necessita de assistência total  

1. Necessita de assistência parcial 

2. Lava-se com independência com dispositivos de adaptação ou em locais adaptados (por exemplo, com barras, na cadeira) 

3. Lava-se com independência; não necessita de dispositivos de adaptação ou locais adaptados (que não sejam de uso 

habitual para indivíduos saudáveis) (dala) 

B. 0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial 

2. Lava-se com independência com dispositivos de adaptação ou em locais adaptados (dala) 

3. Lava-se com independência; não necessita de dispositivos de adaptação (dala) ou locais adaptados 

3. Vestir-se (roupas, sapatos, órteses permanentes: vestir-se, usar a roupa e tirar a roupa). A- parte superior do corpo; B-

parte inferior do corpo 
A. 0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial com roupas sem botões, zíperes ou cadarços (rsbzc) 

2. Independente em relação a rsbzc; necessita de dispositivos de adaptação e/ou locais adaptados (dala) 

3. Independente em relação a rsbzc; não necessita de dala; necessita de assistência somente ou dala somente para bzc 

4. Veste (qualquer roupa) com independência; não necessita de dispositivos de adaptação ou locais adaptados 

B. 0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial com roupas sem botões, zíperes ou cadarços (rsbzc) 

2. Independente com rsbzc; necessita de dispositivos de adaptação e/ou locais adaptados (dala) 

3. Independente com rsbzc sem dala; necessita de assistência ou dala somente para bzl 

4. Veste (qualquer roupa) com independência; não necessita de dispositivos de adaptação ou locais adaptados 

4. Cuidados com a aparência exterior (lavar as mãos e rosto, escovar os dentes, pentear os cabelos, fazer a barba, maquiar-se) 

0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial 

2. Arruma-se com independência usando dispositivos de adaptação 

3. Arruma-se com independência sem o uso de dispositivos de adaptação 

 

        SUBTOTAL (0 – 20) 

Respiração e Controle do Esfíncteres 

5. Respiração 

0. Necessita de tubo traqueal (TT) e ventilação assistida intermitente ou permanente (VAIP) 

2. Respira com independência com TT; necessita de oxigênio, muita ajuda para tossir ou cuidados com o TT 

4. Respira com independência com TT; necessita de pouca ajuda para tossir ou administrar o TT 

6. Respira com independência sem TT; necessita de oxigênio, muita ajuda para tossir, uma máscara (por exemplo, PEEP) ou VAIP 

(BIPAP) 

8. Respira com independência sem TT; necessita de pouca assistência ou estimulação para tossir 

10. Respira com independência sem assistência ou dispositivo 

6. Controle do Esfíncter - Bexiga 
0. Cateter de demora 

3. Volume de urina residual (VUR) > 100cc; nenhum cateterismo regular ou cateterismo assistido intermitente  

6. VUR < 100cc ou auto-cateterismo intermitente; necessita de assistência para utilizar os instrumentos de drenagem  

9. Auto-cateterismo intermitente; utiliza instrumentos de drenagem externos; não necessita de assistência para utilização 

11. Auto-cateterismo intermitente; continente entre cateterismos; não utiliza instrumentos de drenagem externos 

13. VUR <100cc; necessita somente de drenagem externa da urina; não é necessária nenhuma assistência para fazer a drenagem 

15. VUR <100cc; continente; não utiliza instrumentos de drenagem externa da urina  

7. Controle do Esfíncter - Intestino 
0.  Movimentos intestinais em horários irregulares ou com baixíssima freqüência (menos que uma vez em 3 dias)  

5. Horários regulares, mas necessita assistência (por exemplo, para aplicar supositório); acidentes são raros (menos que duas vezes por 

mês) 

8. Movimentos intestinais regulares, sem assistência, acidentes são raros (menos que duas vezes por mês) 

10. Movimentos intestinais regulares, sem assistência; sem acidentes 

8. Uso do vaso sanitário (higiene do períneo, ajuste das roupas antes/depois, uso de absorventes ou fraldas). 

0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial; não se limpa sozinho 

2. Necessita de assistência parcial; limpa-se com independência  

4. Usa o toalete com independência em todas as tarefas, mas necessita de dispositivos de adaptação ou locais adaptados (por exemplo, com 

barras) 

5. Usa o toalete com independência; não necessita de dispositivos de adaptação ou locais adaptados 

SUBTOTAL (0-40) 

  Mobilidade (quarto e banheiro) 
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9. Mobilidade na Cama e Movimentos para Impedir o Aparecimento de Úlceras de Pressão (Escaras)  
0. Necessita de assistência em todas as atividades: mover a parte superior do corpo na cama, mover a parte inferior do corpo na cama, ficar 

sentado na cama, fazer push-ups na cadeira de rodas, com ou sem dispositivos de adaptação, mas não com ajuda de equipamentos elétricos 

2. Faz uma das atividades sem ajuda  

4. Faz duas ou três atividades sem ajuda  

6. Faz todas as atividades de mobilidade na cama e movimentos para alívio da pressão com independência 

 

10. Transferências: cama-cadeira de rodas (travar a cadeira de rodas, levantar o apoio de pés, remover e ajustar os apoios de braços, 

fazer a transferência, levantar os pés). 

0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial e/ou supervisão, e/ou dispositivos de adaptação (por exemplo, tábua de transferência) 

2. Independente (ou não precisa de cadeira de rodas) 

 

11. Transferências: cadeira de rodas-vaso sanitário-banheira (se usar cadeira de banho: transfere-se de a para; se usar cadeira de rodas 

normal: travar a cadeira de rodas, levantar o apoio de pés, remover e ajustar os apoios de braços, fazer a transferência, levantar os pés). 

      0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial e/ou supervisão, e/ou dispositivos de adaptação (por exemplo, barras de apoio) 

2. Independente (ou não precisa de cadeira de rodas) 

 

Mobilidade (dentro e fora de casa, ou em superfícies planas) 

12. Mobilidade Dentro de Casa 
0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de cadeira de rodas elétrica ou assistência parcial para operar uma cadeira de rodas manual  

2. Move-se com independência com uma cadeira de roda manual  

3. Necessita de supervisão ao andar (com ou sem dispositivos) 

4. Anda com um andador ou muletas (movimento pendular) 

5. Anda com muletas ou duas bengalas (caminhar recíproco) 

6. Anda com uma bengala  

7. Necessita somente de órtese em membro inferior 

8. Anda sem instrumentos auxiliares de locomoção 

13. Mobilidade para Distâncias Moderadas (10-100 metros) 
0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de cadeira de rodas elétrica ou assistência parcial para operar uma cadeira de rodas manual  

2. Move-se com independência com uma cadeira de roda manual  

3. Necessita de supervisão ao andar (com ou sem dispositivos) 

4. Anda com um andador ou muletas (movimento pendular) 

5. Anda com muletas ou duas bengalas (caminhar recíproco) 

6. Anda com uma bengala  

7. Necessita somente de órtese em membro inferior 

8. Anda sem instrumentos auxiliares de locomoção 

 

14. Mobilidade Fora de Casa (mais que 100 metros) 
0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de cadeira de rodas elétrica ou assistência parcial para operar uma cadeira de rodas manual  

2. Move-se com independência com uma cadeira de roda manual  

3. Necessita de supervisão ao andar (com ou sem dispositivos) 

4. Anda com um andador ou muletas (movimento pendular) 

5. Anda com muletas ou duas bengalas (caminhar recíproco) 

6. Anda com uma bengala  

7. Necessita somente de órtese em membro inferior 

8. Anda sem instrumentos auxiliares de locomoção 

 

15. Controle em Escadas 

0. Incapaz de subir ou descer escadas  

1. Sobe e desce pelo menos 3 degraus com ajuda ou supervisão de outra pessoa  

2. Sobe e desce pelo menos 3 degraus com ajuda de corrimão e/ou muleta ou bengala 

3. Sobe e desce pelo menos 3 degraus sem qualquer suporte ou supervisão 

 

16. Transferências: cadeira de rodas-carro (aproximar-se do carro, travar a cadeira de rodas, remover os apoios de braços e pés, 

transferir-se até o carro e sair dele, levar a cadeira até o carro e retirá-la) 

0. Necessita de assistência total 

1. Necessita de assistência parcial e/ou supervisão, e/ou dispositivos de adaptação 

2. Faz a transferência com independência, não precisa de dispositivos de adaptação (ou não precisa de cadeira de rodas) 

 

17. Transferências: chão-cadeira de rodas 

0. Necessita de assistência 

1. Faz a transferência com independência, com ou sem dispositivos de adaptação (ou não precisa de cadeira de rodas) 

 

SUBTOTAL (0-40) 

 

ESCORE TOTAL SCIM (0-100) 
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A.7 World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF)

1

WHOQOL - ABREVIADO
Versão em Português

PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

GENEBRA

Coordenação do GRUPO WHOQOL no Brasil

Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck
Professor Adjunto
Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Porto Alegre – RS - Brasil
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2

Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e
outras áreas de sua vida.  Por favor,  responda a todas as questões . Se você não tem
certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas
últimas semanas . Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão
poderia ser:

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o
apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o
número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.
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2

Instruções

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e
outras áreas de sua vida.  Por favor,  responda a todas as questões . Se você não tem
certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a
que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós
estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas
últimas semanas . Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão
poderia ser:

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o
apoio de que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o
número 4 se você recebeu "muito" apoio como abaixo.

nada muito
pouco

médio muito completamente

Você recebe dos outros o apoio de que
necessita?

1 2 3 4 5

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio.
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3

Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor resposta.

muito
ruim

ruim nem ruim
 nem boa

boa muito
boa

1 Como você avaliaria sua qualidade de
vida?

         1   2            3       4        5

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem insatisfeito

satisfeito muito

satisfeit
o

2 Quão satisfeito(a) você está
com a sua saúde?

       1        2           3      4     5

As questões seguintes são sobre o quanto  você tem sentido algumas coisas nas últimas duas semanas.

nada muito
pouco

mais ou
menos

bastant
e

extremamente

3 Em que medida você acha que sua dor
(física) impede você de fazer o que você
precisa?

    1         2          3     4  5

4 O quanto você precisa de algum
tratamento médico para levar sua vida
diária?

    1         2          3     4            5

5 O quanto você aproveita a vida?     1         2          3      4            5

6 Em que medida você acha que a sua vida
tem sentido?

    1         2          3      4            5

7 O quanto você consegue se concentrar?     1         2          3      4            5

8 Quão seguro(a) você se sente em sua vida
diária?

    1         2           3      4            5

9 Quão saudável é o seu ambiente físico
(clima, barulho, poluição, atrativos)?

    1         2           3      4            5

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente  você tem sentido ou é capaz de fazer
certas coisas nestas últimas duas semanas.

nada muito
pouco

médio muito completamente

10 Você tem energia suficiente para seu dia-a-dia?    1      2     3    4            5

11 Você é capaz de aceitar sua aparência física?    1      2     3    4            5

12 Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas
necessidades?

   1      2     3    4            5

13 Quão disponíveis para você estão as
informações que precisa no seu dia-a-dia?

   1      2     3    4            5

14 Em que medida você tem oportunidades de
atividade de lazer?

   1      2      3    4            5
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4

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito  você se sentiu a respeito de vários
aspectos de sua vida nas últimas duas semanas.

muito

ruim

ruim nem ruim

 nem bom

bom muito

bom

15 Quão bem você é capaz de se locomover?       1    2        3   4        5

muito
insatisfeito

insatisfeito nem satisfeito
nem insatisfeito

satisfeito muito
satisfeito

16 Quão satisfeito(a) você está com o seu
sono?

1 2 3 4 5

17 Quão satisfeito(a) você está com sua
capacidade de desempenhar as atividades
do seu dia-a-dia?

1 2 3 4 5

18 Quão satisfeito(a) você está com sua
capacidade para o trabalho?

1 2 3 4 5

19 Quão satisfeito(a) você está consigo
mesmo?

1 2 3 4 5

20 Quão satisfeito(a) você está com suas
relações pessoais (amigos, parentes,
conhecidos, colegas)?

1 2 3 4 5

21 Quão satisfeito(a) você está com sua vida
sexual?

1 2 3 4 5

22 Quão satisfeito(a) você está com o apoio
que você recebe de seus amigos?

1 2 3 4 5

23 Quão satisfeito(a) você está com as
condições do local onde mora?

1 2 3 4 5

24 Quão satisfeito(a) você está com o seu
acesso aos serviços de saúde?

1 2 3 4 5

25 Quão satisfeito(a) você está com o seu
meio de transporte?

1 2 3 4 5

As questões seguintes referem-se a com que freqüência  você sentiu ou experimentou certas coisas nas
últimas duas semanas.

nunca algumas

vezes

freqüentemente muito
freqüentemente

sempre

26 Com que freqüência você tem
sentimentos negativos tais como mau
humor, desespero, ansiedade,
depressão?

   1     2          3          4      5

Alguém lhe ajudou a preencher este questionário?..................................................................

Quanto tempo você levou para preencher este questionário?..................................................

Você tem algum comentário sobre o questionário?

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO
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APÊNDICE A – Apêndices

A.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Profª Drª Ana Raquel Rodrigues Lindquist (Orientadora), Dr. Edgard 

Morya (Co-Orientador) e Camila Rocha Simão (Doutoranda), responsáveis pela 

pesquisa “ATIVIDADE ELETROMIOGRÁFICA COMO FERRAMENTA 

PARA IDENTIFICAR PRESERVAÇÃO DE VIAS AFERENTES E 

EFERENTES EM INDIVÍDUOS COM LESÃO MEDULAR COMPLETA E 

CRÔNICA” o convidamos para participar voluntariamente do nosso estudo.  

Essa pesquisa se propõe a realizar uma avaliação eletromiográfica 

(EMG) dos músculos da perna, durante o programa de reabilitação que você 

será inserido, em algumas sessões de fisioterapia, quando serão colocados 

sensores em alguns músculos, para observação da atividade neuromuscular. 

Nas sessões de fisioterapia, você começará fazendo treino de controle do 

tronco para melhora controle do equilíbrio na postura sentada e melhora da sua 

independência funcional. Ao início e ao final desta etapa do programa, serão 

realizadas avaliações e questionários para avaliar o nível de independência 

funcional, o controle de tronco na postura sentada e a sua qualidade de vida. 

Esta fase terá duração aproximada de 2 a 3 meses e não será avaliada 

atividade muscular neste etapa.  

Quando você tiver alcançado um bom controle de tronco sem apoio dos 

braços na postura sentada, você iniciará o treino da postura de pé com ajuda 

de um equipamento que irá manter seus joelhos e quadris em extensão. 

Enquanto estiver de pé, você será convidado a tentar imaginar alguns 

movimentos das pernas relacionados com a marcha e ao mesmo tempo, irá 

tentar realizar os movimentos que serão descritos e solicitados através de 
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em dias diferentes, ao longo dos 2 a 3 meses que será o tempo médio de 

duração dessa fase. As mesmas avaliações e questionários que foram 

utilizados na primeira fase, serão também utilizados ao final desta etapa. 

Na terceira fase do programa de reabilitação você realizará o treino de 

marcha com assistência de uma órtese robótica que será acoplada às suas 

pernas e esta órtese realizará o movimento dos seus quadris e dos seus 

joelhos, com ajuda de 100%, para permitir a realização de passos enquanto 

anda em uma esteira elétrica, suportado por um colete que suspenderá seu 

peso corporal. Essa fase também terá uma duração de 2 a 3 meses e em 

algumas sessões, serão colocados os sensores, nos mesmos músculos da 

perna durante o seu treino de marcha e serão captados sinal da atividade 

muscular enquanto você anda com a assistência da órtese robótica. Será 

coletado dado eletromiográfico enquanto você anda, sem pensar no movimento 

das pernas e sem tentar ajudar a máquina, e depois será coletado dado 

eletromiográfico enquanto você tenta ajudar a dar os passos de acordo com as 

dicas verbais que serão oferecidas, em uma mesma sessão de treino.    

Os procedimentos da pesquisa serão feitos com toda a segurança 

necessária para minimizar as possibilidades de riscos. Você poderá se afastar 

do estudo a qualquer momento e por qualquer motivo sem que isso cause 

prejuízo a seu futuro tratamento. Suas informações pessoais poderão ser 

verificadas durante auditorias feitas por pessoas devidamente autorizadas, mas 

as informações pessoais serão tratadas como estritamente confidenciais e 

serão publicadas apenas em revistas científicas, sendo o seu anonimato 

garantido. O patrocinador se manterá responsável por todo e qualquer dano 

sofrido que possa ser atribuído aos procedimentos envolvidos nesta 

investigação desde que as investigações sejam feitas de acordo com o 

protocolo acordado. Esta garantia está sujeita à condição de que os 

participantes ajam em estrita conformidade com as instruções dos seus 

terapeutas. 

 

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com a pesquisadora 

responsável através do endereço citado ou por telefone/e-mail. Fst. 

Ms.Camila Rocha Simão. Endereço: Rua das Perdizes, 7979 apto 1602, Torre 

V - Pitimbú Natal-RN. CONTATO: (84) 99998-0083. EMAIL: camilar@isd.org.br 
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Eu:_____________________________________________________________

_____, CPF:____________________, RG:________________, após leitura 

deste documento, declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como 

ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e a garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante disso, 

expresso minha concordância em participar voluntariamente desse estudo.  

Natal, ______ de __________________ de 20__. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura ou impressão datiloscópica do voluntário 
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A.2 Avaliação Multiprofissional

                   

ANAMNESE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  

 

Data de nascimento: ____/ ____/ _____ 

 

Gênero: 

(  ) feminino (  ) masculino  ( ) outros 

 

Peso: _________kg  Altura: _______cm 

 

P.A.:____________ F.C.:____________  

 

F.R.:____________ Temp.:__________ 
 

 

Data de avaliação: ____/ ____/ _____. 

 

Terapeuta (s): ___________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________. 

DADOS GERAIS 

Religião:  ____________________________________________________________ 

Etnia: __________________________ Naturalidade: _________________________ 

Estado civil: __________________________________________________________ 

Escolaridade: _________________________________________________________ 

Profissão / Ocupação: __________________________________________________ 

Assistência INSS: ____________________   Renda familiar: ___________________ 

Endereço residencial: __________________________________________________ 

Telefone residencial: __________________   Telefone Celular: _________________ 

Acompanhante:  ______________________________________________________ 

Tipo de transporte: ____________________________________________________ 

HISTÓRIA DA CONDIÇÃO ATUAL (CID OU CAUSA DA LESÃO, SINTOMAS, 
DATA DA LESÃO, ATENDIMENTO RECEBIDO – ATERIOR E ATUAL) 

Dados gerais:  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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QUADROS ASSOCIADOS – ATUAL OU ANTERIOR 

(  ) Alteração auditiva. Qual? _____________________ Corrigida? (  ) sim   (  ) não 

(  ) Alteração visual. Qual?  ______________________ Corrigida? (  ) sim   (  ) não 

(  ) Alteração cognitiva. Qual?  ___________________________________________ 

(  ) Alteração respiratória. Qual? __________________________________________ 

(  ) Alteração cardiovascular. Qual?  _______________________________________ 

(  ) Alteração urinária e/ou intestinal. Qual?  ________________________________ 

(  ) Alteração óssea. Qual?   _____________________________________________ 

(  ) Alteração de sensibilidade:  __________________________________________ 

(  ) Alterações cicatriciais:  ______________________________________________ 

(  ) Deformidades e desvios:_____________________________________________ 

(  ) Alteração de pele, pelos e unhas. Qual?  ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(  ) Úlcera de pressão (local, características gerais, cuidados): __________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

QUADRO CLÍNICO / ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 

Cirurgias realizadas (data e especificidades): _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Medicamentos utilizados (nome, dose e função): ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

Exames realizados (laboratoriais, ressonância, densitometria, urodinâmica, 
ultrassonografia e teste de esforço): ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Esvaziamento vesical (forma e auxílio): ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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QUADRO ALGICO 

Dor (  ) sim  (  ) não 

Localização: _________________________________________________________ 

Prejuízos decorrentes/ limitações:  _______________________________________ 

Momento:                                  Forma:                                      Período:  

(  ) Constante                             (  ) Queimação                          (  ) Manhã 

(  ) Intermitente                          (  ) Pontada                              (  ) Tarde 

(  ) Ao movimento                       (  ) Choque                               (  ) Noite 

(  ) Ao repouso                            (  ) Latejante 

(  ) Ao toque                               (  ) Outras 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 

 (Ausência de dor)      0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10      (Máximo de dor) 

USO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Cadeira de rodas (CR):  _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cadeira de Banho (CB):  ________________________________________________ 

Dispositivo de apoio de marcha (andador, muleta, outros):  ____________________ 

____________________________________________________________________ 

Órtese:  _____________________________________________________________ 

Adaptação:  __________________________________________________________ 

QUEDAS 

Quantidade no último ano: ______________________________________________ 

Local:  ______________________________________________________________ 

Motivo / mecanismo de queda: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Lesão: ______________________________________________________________ 
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Observações gerais / procedimentos / frequência:  ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA DA TERAPEUTA 

Nome / Carimbo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Nome / Carimbo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 
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AVALIAÇÃO SETORES TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA MOTORA 

 

POSTURAS / POSICIONAMENTOS 

Decúbito dorsal:  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Decúbito ventral:  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Sedestação:  _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ortostatismo anterior:  _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ortostatismo perfil: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ortostatismo posterior: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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TRANSFERÊNCIAS DE FORMA GERAL 

Cadeira de rodas (CR) para: 

Cama  

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Cadeira de banho 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Cadeira comum 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Cadeira de banho (CB) para:  

Cama 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Cadeira de rodas  

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Cadeira comum 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Deitado para sentado: 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Sentado para deitado: 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Decúbito dorsal para decúbito ventral: 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Decúbito ventral para decúbito dorsal:  

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Plano elevado para chão: 

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 

Chão para plano elevado:  

(  ) Dependente (  ) independente (  ) adaptações. obs: _______________________ 
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ESPASTICIDADE – ESCALA MODIFICADA DE ASHWORTH DE ESPASTICIDADE 

(BOHANNON AND SMITH, 1987) 

Classificação  Descrição  

0 Nenhum aumento do tônus muscular; 

1 Pequeno aumento no tônus muscular, manifestado pelo bloqueio 

e relaxamento ou por mínima resistência no final da amplitude de 

movimento quando a parte afetada é movida em flexão ou 

extensão; 

1+ Pequeno aumento no tônus muscular, manifestado pelo bloqueio, 

seguido por resistência mínima durante o restante da ADM 

(menos da metade); 

2 Aumento do tônus mais evidente em quase toda a ADM, mas a 

parte(s) afetada(s) move facilmente; 

3 Aumento considerável do tônus muscular, dificuldade de 

movimentação passive; 

4 Parte afetada(s) rígida em flexão ou extensão. 

 

Observações (região acometida  / grau de espasticidade): ____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Encurtamento muscular:  ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 

 



APÊNDICE A. Apêndices 146

                   
 

GONIOMETRIA MMSS – ATIVA (  ) PASSIVA (  ) 

MMSS D E ADM FISIOLÓGICA 

 

 

 

 

OMBRO 

Flexão   0 – 180 

Extensão   0 – 60 

Abdução   0 – 180 

Adução   0 – 45 

Rotação lateral   0 – 90 

Rotação medial   0 – 70 

Abdução horizontal   0 – 45 

Adução horizontal   0 – 140 

COTOVELO Flexão   0 – 145 

Extensão   0 – 10 

ANTEBRAÇO Pronação   0 – 80 

Supinação   0 – 80 

 

 

PUNHO 

Flexão    0 – 80 

Extensão   0 – 70 

Desvio ulnar   0 – 30 

Desvio radial   0 – 20 

Valor ideal – mais próximo da medida da ADM fisiológica.  
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GONIOMETRIA MMII – ATIVA (  ) PASSIVA (  ) 

MMII D E 

Teste de Thomas modificado (flexão quadril)   

Teste de sharmann (flexão quadril)   

Teste de Ely (reto femoral)   

Ângulo Poplíteo    

Dorsiflexão (joelhos fletidos)   

Dorsiflexão (joelho estendido)   

Abdução (quadril estendido)   

Rotação interna de quadril    

Rotação externa de quadril   

Ângulo coxa-pé   

Ângulo de progressão da mancha    

Observações:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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PERIMETRIA MMII 

MEDIDAS D E 

21cm acima de LP   

14cm acima de LP   

7cm acima de LP   

Linha poplítea (LP)   

7cm abaixo da LP   

14cm abaixo de LP   

21cm abaixo de LP   

Observações: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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SENSIBILIDADE – ESTESIOMETRIA 

 

Figura 1: Dermatome map.From Derstine, J.B., & Hargrove, S.D. [2001]. Comprehensive rehabilitation 
nursing [p. 376]. Philadelphia: W.B. Saunders 
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SENSIBILIDADE – ESTESIOMETRIA 

Utilizado protocolo de exame estabelecido para teste de sensibilidade cutânea de mãos 

e pés com uso de estesiômetro de monofilamentos nos pontos estabelecidos por ASIA 
com equivalência para outros testes de sensibilidade cutânea. 

 

Figura 2: http://www.sorribauru.com.br/Arquivos/Manual%20Kit%20Estesiometro.pdf 

Observações: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR ATIVIDADES DE ROTINA 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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CONDUTA 

Observações gerais / procedimentos / frequência:  ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

ASSINATURA DA TERAPEUTA 

Nome / Carimbo: 

 

 

 

 

Data: 

Nome / Carimbo: 

 

 

 

 

Data: 

 


