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RESUMO 

 

SANTOS, Elgison da Luz dos. Correlação entre o sinal mecanomiográfico e a 
Escala Modificada de Ashworth durante avaliação clínica da espasticidade. 102 
fls. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática 
Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba-PR, 2016.  
 
A espasticidade é uma desordem comum em pessoas que apresentam lesão no 
neurônio motor superior. O acometimento pode ocorrer em diferentes níveis. A Escala 
Modificada de Ashworth (EMA) é o instrumento de avaliação mais utilizado para medir 
os níveis de acometimento, entretanto apresenta subjetividade. Já a mecanomiografia 
(MMG) trata-se de uma técnica objetiva, que quantifica as vibrações musculares 
durante os eventos de contração e alongamento e, por isso, pode dimensionar com 
precisão o nível de espasticidade. Diante disso, objetivou-se investigar a correlação 
entre os níveis de espasticidade determinados pela EMA com os sinais 
mecanomiográficos em músculos espásticos e não espásticos. Avaliaram-se 34 
membros de 22 voluntários, de ambos os sexos, com idade média de 39,91±13,77 
anos. O protocolo experimental consistiu na realização de avaliação pela EMA dos 
grupos musculares flexores e extensores de joelho e/ou cotovelo, onde um grupo era o 
agonista e o outro antagonista. Simultaneamente, captavam-se os sinais de MMG. 
Utilizou-se um equipamento de MMG customizado para registrar e gravar os sinais, 
configurados em um programa da plataforma LabView®. No programa computacional 
MatLab®, processaram-se os sinais da MMG no domínio temporal (mediana da 
energia) e espectral (mediana da frequência) dos eixos de movimento X (transversal), 
Y (longitudinal) e Z (perpendicular). Para delimitação da banda passante, empregou-se 
um filtro Butterworth de 3ª ordem atuando na faixa de 5 a 50 Hz. Aplicaram-se testes 
estatísticos como coeficiente de correlação de Spearman, teste de Kruskall-Wallis e 
teste de correlação linear. Como resultados, no domínio temporal, o teste de Kruskal-
Wallis mostrou diferenças na mediana da energia (MMGME) entre cada grupo de EMA. 
O teste de correlação linear mostrou alta correlação entre a EMA e a MMGME, tanto no 
grupo muscular agonista quanto no antagonista. Assim, no domínio do tempo, a maior 
correlação linear ocorreu entre a EMA e a MMGME do eixo Z do grupo muscular 
agonista (R2 = 0,9557) e a menor correlação no eixo X, do antagonista (R2 = 0,8862). O 
teste de correlação de Spearman também confirmou alta correlação em todos os eixos, 
nesta análise. O processamento no domínio espectral mostrou que houve aumento na 
mediana da frequência (MMGMF) nos maiores graus de EMA. Porém, os coeficientes de 
correlação linear determinados foram moderados e baixos. O maior coeficiente de 
correlação linear entre a EMA e a MMGMF ocorreu no eixo Z, do grupo muscular 
agonista (R2 = 0,4883) e o menor valor no eixo Y, do grupo antagonista (R2 = 0,1657). 
No teste de Spearman, a maior correlação ocorreu entre o eixo Y do grupo agonista 
(0,6951; p < 0,001) e o menor valor no eixo X do grupo antagonista (0,3592; p < 0,001). 
Por meio dos dados obtidos, concluiu-se que entre a MMGME e a EMA houve 
correlação significativamente elevada em ambos os grupos musculares. Entre a 
MMGMF e a EMA também houve correlação significativa, porém moderada no grupo 
agonista, e fraca no grupo antagonista. Desta forma, dentre os descritores estudados, a 
MMGME mostrou ser a mais adequada para correlacionar-se com o grau de 
espasticidade definido pela EMA.   
 
Palavras – chave: Espasticidade muscular. Avaliação da espasticidade. Escala 
Modificada de Ashworth. Mecanomiografia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson


 

  

ABSTRACT 

 

SANTOS, Elgison da Luz dos. Correlation between the MMG signal and the 
Modified Ashworth Scale for clinical assessment of spasticity. 2016. 102 p. 
Dissertation – Graduate Program in Electrical and Computer Engineering of Federal 
University of Technology - Paraná. Curitiba, 2016.  
 
Spasticity is a common disorder in people who have upper motor neuron injury. The 
involvement may occur at different levels. The Modified Ashworth Scale (MAS) is the 
most used method to measure involvement levels. But it corresponds to a subjective 
evaluation. Mechanomyography (MMG) is an objective technique that quantifies the 
muscle vibration during the contraction and stretching events. So, it may assess the 
level of spasticity accurately. This study aimed to investigate the correlation between 
spasticity levels determined by MAS with MMG signal in spastic and not spastic 
muscles. In the experimental protocol, we evaluated 34 members of 22 volunteers, of 
both genders, with a mean age of 39.91 ± 13.77 years. We evaluated the levels of 
spasticity by MAS in flexor and extensor muscle groups of the knee and/or elbow, 
where one muscle group was the agonist and one antagonist. Simultaneously the 
assessment by the MAS, caught up the MMG signals. We used a custom MMG 
equipment to register and record the signals, configured in LabView platform. Using the 
MatLab computer program, it was processed the MMG signals in the time domain 
(median energy) and spectral domain (median frequency) for the three motion axes: X 
(transversal), Y (longitudinal) and Z (perpendicular). For bandwidth delimitation, we 
used a 3rd order Butterworth filter, acting in the range of 5-50 Hz. Statistical tests as 
Spearman's correlation coefficient, Kruskal-Wallis test and linear correlation test were 
applied. As results in the time domain, the Kruskal-Wallis test showed differences in 
median energy (MMGME) between MAS groups. The linear correlation test showed high 
linear correlation between MAS and MMGME for the agonist muscle as well as for the 
antagonist group. The largest linear correlation occurred between the MAS and MMGME 
for the Z axis of the agonist muscle group (R2 = 0.9557) and the lowest correlation 
occurred in the X axis, for the antagonist muscle group (R2 = 0.8862). The Spearman 
correlation test also confirmed high correlation for all axes in the time domain analysis. 
In the spectral domain, the analysis showed an increase in the median frequency 
(MMGMF) in MAS’ greater levels. The highest correlation coefficient between MAS and 
MMGMF signal occurred in the Z axis for the agonist muscle group (R2 = 0.4883), and 
the lowest value occurred on the Y axis for the antagonist group (R2 = 0.1657). By 
means of the Spearman correlation test, the highest correlation occurred between the Y 
axis of the agonist group (0.6951; p <0.001) and the lowest value on the X axis of the 
antagonist group (0.3592; p <0.001). We conclude that there was a significantly high 
correlation between the MMGME and MAS in both muscle groups. Also between MMG 
and MAS occurred a significant correlation, however moderate for the agonist group, 
and low for the antagonist group. So, the MMGME proved to be more an appropriate 
descriptor to correlate with the degree of spasticity defined by the MAS. 
 
Keywords: Muscle spasticity. Assessment of spasticity. Modified Ashworth Scale. 
Mechanomyography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  MOTIVAÇÃO  

  

A espasticidade é um distúrbio motor frequente, incapacitante e que afeta 

milhões de pessoas em todo o mundo. É decorrente de uma lesão no neurônio 

motor superior que gera hipertonia e hiperreflexia muscular (KOHAN et al., 2010). O 

quadro clínico deste distúrbio é facilmente reconhecido entre os profissionais da 

saúde; porém, o processo de determinação do nível de acometimento ainda deixa 

lacunas e permite limitações e/ou divergências (BIERING-SØRENSEN et al., 2006).  

Isto se deve ao fato de que os mecanismos de avaliação mais aplicados na prática 

profissional decorrem do emprego de escalas subjetivas, dentre as quais a escala 

modificada de Ashworth (EMA) é a mais utilizada (FREITAS, 2004). Na EMA, o 

avaliador realiza movimentos passivos na articulação a ser testada e gradua 

conforme a resistência muscular imposta ao alongamento passivo, variando de zero 

(nenhuma resistência) a quatro (rigidez em flexão ou extensão) (KONG et al., 2012). 

Embora a EMA seja a preferida da maioria dos profissionais, é também limitada, pois 

não leva em consideração o fato da espasticidade ser dependente da velocidade de 

alongamento (KONG et al., 2012), apresenta pouca sensibilidade e baixa 

confiabilidade  (KHALILI e PAHLEVANIAN, 2010). Isto se deve ao fato que o 

resultado depende exclusivamente da interpretação do avaliador, permitindo 

discrepâncias interavaliadores. Assim, desenvolver um novo método de avaliação 

quantitativa é importante, tanto para o diagnóstico inicial quanto para o 

acompanhamento de um tratamento proposto, proporcionando maior confiabilidade 

e segurança, tanto ao profissional como ao paciente.  

Diante da necessidade de elucidar um novo procedimento de avaliação da 

espasticidade que gere resultados quantitativos, mesmo em caso de substituição do 

profissional avaliador, associados à possibilidade de agregar descritores 

mecanomiográficos simultaneamente à avaliação empregando a EMA, motivaram a 

realização do presente estudo. A escolha da mecanomiografia (MMG) decorreu do 

fato desta ser uma técnica capaz de registrar as vibrações musculares geradas 
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pelos eventos de contração e alongamento que se propagam pelos tecidos 

intermediários até a superfície da pele. Portanto, trata-se de uma técnica não 

invasiva e indolor (NOGUEIRA-NETO et al., 2011) e que pode, futuramente, ser 

utilizada em clínicas e consultórios dos profissionais de saúde.   

O sinal de MMG tem sido estudado com diferentes propósitos. Porém, em 

procedimento de avaliação e diagnóstico da espasticidade, há pouca descrição na 

literatura consultada. Por outro lado, a viabilidade de utilização do sinal de MMG 

como técnica de avaliação da espasticidade já foi observada no trabalho preliminar 

de Krueger et al. (2012). Os autores avaliaram a espasticidade por meio da integral 

da MMG em músculos antagonistas em dois níveis de espasticidade, de acordo com 

a EMA. Com os dados obtidos, os autores concluíram que a MMG apresentou 

sensibilidade na diferenciação do grau espástico. Entretanto, tal estudo limitou-se 

em avaliar poucos voluntários e apenas em dois níveis de espasticidade de 

membros inferiores. Isto instigou a dar continuidade ao estudo para verificar se os 

resultados perduram em uma escala maior e em todos os níveis de espasticidade. 

Isso reforça a relevância do presente estudo.   

Por se tratar de uma pesquisa experimental, a hipótese primária levantada é 

de que os descritores temporais e espectrais dos sinais da MMG estão 

correlacionados com os graus de espasticidade determinados pela EMA.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral investigar a correlação entre os 

níveis de espasticidade determinados pela escala modificada de Ashworth com os 

sinais mecanomiográficos em músculos espásticos (agonistas) e não espásticos 

(antagonistas).  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

elencados: 

(1) analisar, no domínio temporal, os sinais mecanomiográficos de músculos 

espásticos e não espásticos de membros superiores (MMSS) e membros 

inferiores (MMII);  

(2) analisar, no domínio espectral, os sinais mecanomiográficos de músculos 

espásticos (agonista) e não espásticos (antagonista) de membros 

superiores e membros inferiores;  

(3) determinar, entre os descritores de sinais mecanomiográficos estudados, 

aquele que possui melhor correlação com os níveis de espasticidade 

definidos pela Escala Modificada de Ashworth. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Além desta parte introdutória, na qual contextualizou-se o problema sob 

estudo, a justificativa e os objetivos da pesquisa, esta dissertação está estruturada 

em mais seis partes. No Capítulo 2, apresenta-se a fundamentação teórica 

contemplando uma revisão literária sobre o funcionamento do sistema motor, 

fisiopatologia e mecanismos de avaliação da espasticidade e ainda breve relato 

sobre a técnica da mecanomiografia. No Capítulo 3, descreve-se a metodologia 

empregada, sendo detalhada passo a passo, desde a seleção dos voluntários até a 

escolha dos métodos estatísticos para avaliação dos resultados. Já no Capítulo 4, 

estão os resultados obtidos na pesquisa experimental e a discussão dos mesmos 

frente aos demais estudos e autores. Finalmente, no Capítulo 5, apresentam-se as 

conclusões decorrentes dos resultados obtidos e algumas sugestões para trabalhos 

futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, descrever-se-á uma breve fundamentação teórica 

envolvendo o sistema motor, espasticidade e seus métodos de avaliação e também 

sobre a mecanomiografia.  

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MOTOR 

 

Ler, conversar, caminhar e alimentar-se são exemplos de ações que exigem 

integração do sistema motor, ou seja, é necessária a ação conjunta dos sistemas 

nervoso e muscular (LENT, 2004; CHINELATO et al., 2010). A integração destes 

sistemas já ocorre desde o momento em que indivíduo toma decisão em realizar um 

movimento, que irá gerar estímulos na área de planejamento motor do lobo frontal. 

Tais estímulos chegarão aos circuitos de controle no cerebelo e núcleos da base. 

Estas últimas estruturas controlam a informação nos tratos motores descendentes e 

permitem que a informação chegue até os interneurônios da medula espinal e, 

sequencialmente, nos neurônios motores inferiores. Em determinadas situações, o 

estímulo não passa pelos interneurônios medulares, sendo conduzidos diretamente 

aos neurônios motores inferiores. Os motoneurônios inferiores são encarregados de 

conduzir a informação até as fibras dos músculos que irão contrair-se para executar 

o movimento planejado (LUNDY-EKMAN, 2011). A sequência descrita pode ser 

verificada resumidamente na Figura 1.   
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Figura 1 - Estruturas necessárias para a produção de movimentos normais.  
Embora as informações sensoriais influenciem cada uma das estruturas neurais envolvidas na 

geração de movimentos, as conexões sensoriais foram omitidas para maior simplicidade.  
Fonte: Adaptado de Lundy-Ekman (2011). 

 

O controle motor, no entanto, não inclui apenas movimentos voluntários e 

informações descendentes. Atos motores involuntários e realimentações sensoriais 

ascendentes também influenciam o ato motor final. Ações motoras voluntárias e 

involuntárias atuando simultaneamente são observadas, por exemplo, no controle da 

postura, em movimentos finos ou pinça e na deambulação (LENT, 2004). Sendo 

assim, durante os movimentos, os sistemas muscular e articular fornecem 

realimentações sensoriais do meio externo e do próprio corpo. Pode-se entender 

como informações sensoriais ascendentes todos os estímulos que provêm da 

periferia, como a posição e orientação articular, níveis de contração muscular além 

de outras informações do ambiente externo. Estas informações ascendentes 

Área de planejamento 
Motor 

Circuitos de Controle 

Vias motoras descendentes 

Interneurônios espinais 

Vias motoras descendentes 

Músculos esqueléticos 

Decisão  
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funcionam como mecanismos de feedback1, feedforward2  ou adaptativos, 

permitindo ao organismo realizar os ajustes necessários para que o movimento 

aconteça de forma coordenada e precisa (BERNE et al., 2001). A Figura 2 ilustra 

esquematicamente a integração das vias aferentes e eferentes envolvidas na 

complexidade do sistema motor, a partir de uma comparação com uma marionete, 

onde o ventríloquo representa o sistema nervoso central (SNC), os cordões as vias 

neuronais motoras e aferentes, e o boneco o sistema músculo esquelético.  

 

 

Figura 2 - Esquema de integração das vias aferentes e eferentes. 
Fonte: Modificado de Loeb (2001) apud Krueger e cols. (2011) 

  

 

                                            
1
 Feedback: Refere-se ao controle motor baseado nas informações de retroalimentação do próprio 

corpo.  
2
  Feedforward: Refere-se ao controle motor baseado na antecipação dos movimentos seguintes.  
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A complexidade de movimentos executados pelo homem exigiu que sistema 

nervoso atingisse o seu ápice de desenvolvimento nesta espécie (LENT, 2004). Por 

isso, os seres humanos apresentam um sistema sensório motor bem definido e que 

permite armazenar e elaborar novas estratégias de controle motor, deixando de ser 

provido somente de reflexos segmentares (MACHADO, 2003).   

Como mencionado, os movimentos precisos e coordenados necessitam 

integridade das regiões periféricas, espinal, tronco encefálico, cerebelar e cerebral. 

Por outro lado, se houver lesão ou interrupção nas estruturas do sistema motor, o 

movimento não acontecerá como planejado. Então, a pessoa passará a ter 

dificuldades em realizar determinadas tarefas. As dificuldades podem variar de 

acordo com a estrutura ou região atingida (LENT, 2004). Por exemplo, quando a 

pessoa apresenta lesões em nível de neurônio motor superior, pode ocorrer a 

espasticidade (SILVA, 2013).   

2.2 ESPASTICIDADE  

 

A espasticidade é o distúrbio mais frequente nas lesões congênitas ou 

adquiridas do neurônio motor superior (KOHAN et al., 2010), sendo secundária a 

situações clínicas como: acidente vascular encefálico (AVE) (MOURA et al., 2009), 

encefalopatia crônica não progressiva ou paralisia cerebral (PC) (CAMARGO et al., 

2009), lesão medular (LM), neoplasia, trauma crânio-encefálico (TCE), doença 

neuro-degenerativa ou desmielinizante (LIANZA et al., 2001). Mesmo não possuindo 

uma fisiopatologia bem esclarecida (FELICE et al., 2011), existe consenso que a 

espasticidade é caracterizada por uma alteração do tônus muscular devido à 

exacerbação do reflexo profundo (TELES e MELLO, 2011), causado pelo aumento 

da velocidade dependente de resposta ao reflexo de estiramento (ALHUSAINI et al., 

2010). As manifestações físicas da espasticidade incluem movimentos involuntários, 

posturas anormais, dores e resistências aumentadas aos movimentos 

(RICHARDSON, 2002). Quando não tratada, a espasticidade altera a estrutura 

viscoelástica do músculo trazendo problemas secundários como contraturas, 

fibroses musculares e atrofias (FELICE et al., 2011). Consequentemente, ao afetar o 

sistema músculo esquelético, limita a função motora normal, prejudica as atividades 

de vida diária como alimentação, locomoção, transferência, cuidados e higiene, 
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dificulta o posicionamento (LIANZA et al., 2001; DIAS et al., 2011) e facilita o 

aparecimento de úlceras por pressão (SPOSITO e RIBERTO, 2010).  

 

2.2.1 Avaliação da Espasticidade 

 

De acordo com as recomendações do Consenso Nacional sobre 

Espasticidade, promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina Física e 

Reabilitação, com apoio da Associação Médica Brasileira, para a avaliação da 

espasticidade pode-se utilizar indicadores quantitativos e qualitativos para identificar 

os padrões clínicos, o nível de acometimento das disfunções e a repercussão da 

mesma sobre as atividades de vida diária do paciente (LIANZA et al., 2001). A 

seguir, serão descritos sobre os principais métodos de avaliação da espasticidade.  

 

2.2.1.1 Escala de Ashworth e modificada de Ashworth 

 

A escala de Ashworth é uma ferramenta usada para medir espasticidade 

pela quantificação da resistência quando os músculos são passivamente alongados 

(KONG et al., 2012). A escala original, denominada apenas de escala de Ashworth 

foi composta de cinco pontos para graduação de resistência durante o movimento 

passivo, onde o grau 0 (zero) corresponde ao tônus normal e o 4 (quatro) equivale à 

rigidez em flexão ou extensão dos membros. Posteriormente, foi acrescentando o 

grau “1+” (um mais) e algumas alterações nas definições em relação à escala 

original (BOHANNON e SMITH, 1987; KHALILI e PAHLEVANIAN, 2010), sendo 

denominada de escala modificada de Ashworth (EMA), conforme descrita no Quadro 

1. A EMA é a mais utilizada na prática clínica devido à facilidade de aplicação e 

também por não necessitar de qualquer instrumento auxiliar (FREITAS, 2004).  
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Quadro 1 - Escala Modificada Ashworth. 

Nível Resposta do Tônus Muscular 

0 Sem aumento do tônus muscular 

1 Discreto aumento no tônus muscular, manifestado pelo apreender e liberar, ou por mínima 

resistência ao final da amplitude de movimento, quando a parte (ou partes) afetada é movimentada 

em flexão e extensão.  

1+ Discreto aumento no tônus muscular, seguido de resistência em menos da metade da amplitude de 

movimento. 

2 Marcante aumento do tônus muscular na maior parte da amplitude de movimento, porém o 

movimento ainda é facilitado. 

3 Considerável aumento no tônus muscular, com movimentos passivos dificultados. 

4 A parte (ou partes) afetada mostra-se rígida à flexão ou extensão 

Fonte: Adaptado de Bohannon e Smith (1987). 

 

Mesmo sendo a mais usada, a EMA apresenta limitações porque não 

diferencia se o aumento da resistência é decorrente da hiperexcitabilidade, da co-

contração de músculos antagonistas durante a atividade voluntária, espasmos e 

distonia de membros (KONG et al., 2012) ou mesmo de outras alterações 

biomecânicas. Além disso, a EMA acarreta em valores distintos entre avaliadores 

(KHALILI e PAHLEVANIAN, 2010), pois a interpretação depende da sensibilidade de 

cada avaliador, tornando-a subjetiva.  

 

2.2.1.2 Teste do Pêndulo 

 

O Teste do Pêndulo, descrito por Wartenberg em 1951, trata-se de um 

método biomecânico que usa a gravidade para provocar reflexo de estiramento 

durante o balanço no membro inferior. Kim et al. (2011) relatam que a relação da 

amplitude do primeiro balanço para a posição final é significativamente 

correlacionada com dados de escalas clínicas como EMA.  

A execução prática do teste é simples, pois consiste do examinador realizar 

um movimento pendular na musculatura do paciente que deseja avaliar. Por 

exemplo, com o paciente em decúbito ventral e com o joelho flexionado, o avaliador 

solta o membro e testa o movimento pendular decorrente da espasticidade dos 

músculos isquiotibiais (TEIXEIRA-SALMELA et al., 2002). Embora o exame seja 

prático e com correlações com a EMA, o teste também apresenta limitações, pois as 
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correlações com a EMA dependem da postura do avaliado e da capacidade de 

relaxamento muscular total. Além disso, a aplicabilidade do Teste do Pêndulo 

acontece apenas para flexores e extensores de joelho, não sendo viável para 

avaliação nos MMSS. Além disso, este teste não separa se o aumento da resistência 

do músculo espástico ocorre devido à resistência viscoelástica ou se é resistência 

dependente da velocidade.   

 

2.2.1.3 Métodos de avaliação quantitativa da espasticidade 

 

Não há dúvida de que a correta classificação do grau da espasticidade é 

importante tanto para o diagnóstico inicial, como também para comparar os efeitos 

de um tratamento proposto. Assim, equipamentos e abordagens quantitativos da 

espasticidade são desenvolvidos e estudados. O Quadro 2 sintetiza os principais 

estudos revisados durante este trabalho, apresentando o tipo de abordagem 

utilizada (se neurofisiológica ou biomecânica), as formas ou variáveis de medidas 

utilizadas nas avaliações, a articulação onde ocorreu a avaliação e a escala 

subjetiva com a qual o sistema desenvolvido foi correlacionado ou comparado.      

Com base no Quadro 2, observa-se que a maioria dos estudos revisados 

priorizavam selecionar, para os ensaios clínicos, pacientes com espasticidade 

causada por uma única etiologia. Assim, 48% deles realizaram avaliação unicamente 

em pacientes que possuíam diagnóstico de AVC. Outros 26% avaliaram somente 

pacientes com diagnóstico de PC. Somente 13% dos artigos abrangeram diferentes 

etiologias no mesmo ensaio, incluindo AVC e PC. Os demais artigos (13%) não 

descreveram sobre a etiologia da espasticidade dos pacientes selecionados para os 

protocolos experimentais. Como a espasticidade pode afetar diferentes 

componentes (neurais e não neurais) e em cada patologia pode afetar de maneira 

diferente o organismo. Por isso, os sistemas desenvolvidos deveriam comprovar 

efetividade na avaliação de todas as causas da espasticidade.  
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Quadro 2 – Resumo dos estudos com sistemas de avaliação quantitativa da 
espasticidade. 
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B N P C J T 

Pisano et al. (2000)  X X EMG e força EMA AVC X    

Pandyan et al. 

(2001) 
X 

 
RMP e força EMA AVC  X   

Leonard  et al. 

 (2001) 
X  

Deslocamento e 

força 
EMA 

PC e 

AVC 
 X   

Damiano et al. 

(2002) 
X X EMG e torque EMA PC   X  

McCrea  et al. 

(2003)  
X 

 
Torque EMA AVC  X   

Aarrestad  et al. 

(2004) 
X  

Deslocamento e 

força 
*** PC  X X  

Rydahl e Brouwer 

(2004) 
X  

Deslocamento e 

força 
EMA AVC    X 

Lee  et al. 

 (2004) 
X  Torque EMA ***  X   

Kim  et al. 

(2005) 
X X 

Torque, Limiar 

angular e trabalho 
EMA AVC    X 

Rabita  et al. 

 (2005) 
X 

 
Torque EMA ***    X 

Pierce  et al. 

 (2006) 
X  

Torque e trabalho, 

RMP 
EMA PC   X  

Gordon  et al.(2006) X X Torque, EMG EMA PC  X   

Kumar  et al. (2006) X  Torque EMA AVC  X   

Calota  et al.(2008) 
 

X EMG (LRET) EMA AVC  X   

Malhotra  et al. 

(2008) 
X X EMG, torque  EMA AVC X    

Dantas (2008) X X Torque, EMG EMA AVC  X   

Lidström  et al.   

(2009) 
X  

Deslocamento e 

força 
*** PC   X  

Fleuren  et al.    

(2010)  
X X 

EMG, força e 

deslocamento 
EMA ***  X X  

Kim  et al.    (2011)  X EMG (LRET) EMA AVC  X   

Krüeger  et al.   

(2012)  
X MMG EMA DE   X  

Sterpi  et al.  (2013) X  Deslocamento  
TPW e 

EMA 
DE   X  

Silva (2013)  X EMG (LRET) EMA AVC  X   

Bar-On  et al.     

(2013) 
X X 

Integração de sinais 

multidimensionais 
EMA PC 

 
 X  

Legenda: B - Biomecânica; N - Neurofisiológica; EMG - Eletromiografia; MMG - Mecanomiografia; 

LRET - Limiar do Reflexo de Estiramento Tônico; RMP - Resistência ao Movimento Passivo; PC - 

Paralisia Cerebral; AVC - Acidente Vascular Cerebral; EMA - Escala Modificada de Ashworth; TPW - 

Teste do Pêndulo de Wartenberg; P - Punho; C - Cotovelo; J - Joelho; T - Tornozelo; DE - Diferentes 

Etiologias; *** - Não Relatado. 
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No Quadro 2, verifica-se também que os estudos revisados abordaram a 

articulação do tornozelo (13%), punhos (9%), joelho (26%), cotovelos (43%) e em 

duas articulações como cotovelos e joelhos (9%). Portanto, a maioria dos estudos 

desenvolveu-se na articulação do cotovelo. Segundo Dantas (2008), a anatomia e a 

biomecânica das articulações corporais são diferentes entre si e a escolha da 

mesma articulação nos diferentes estudos ocorre para obter parâmetros de 

comparação entre as diferentes técnicas. Ainda analisando os dados do Quadro 2, 

os estudos revisados mostraram diferentes formas de avaliação, incluindo as 

abordagens neurofisiológicas, biomecânicas, híbridas e a integração de múltiplos 

sinais. As diferentes abordagens serão discutidas em tópicos específicos.  

 

2.2.1.3.1 Abordagens neurofisiológicas  

 

As abordagens neurofisiológicas para mensurar a espasticidade investigam 

a atividade elétrica neuromuscular dos músculos agonistas, antagonistas ou ambos, 

durante movimentos ativos ou passivos captados por meio do sinal da 

eletromiografia de superfície (EMG) (BAR-ON et al., 2013). A desvantagem da 

abordagem neurofisiológica é que não há correlação definida entre o quadro clínico 

da espasticidade e o resultado dos testes objetivos descritos. O uso da EMG, 

isoladamente remete a uma limitação que a EMA possui, pois também não leva em 

consideração o fato de a espasticidade ser dependente da velocidade de 

estiramento (SILVA, 2013). Isso ocorre por não prover informações sobre a 

resistência muscular (BAR-ON et al., 2013). Nos estudos da literatura consultada em 

que houve aquisição de sinais eletromiográficos incluiu também dados biomecânicos 

como torque ou deslocamento angular coletado conjuntamente e, por agregar os 

dois mecanismos de avaliação, esses estudos serão descritos no tópico sobre 

abordagens híbridas. Porém, antes de discuti-las, é importante conhecer as 

abordagens biomecânicas.  

 

2.2.1.3.2 Abordagens biomecânicas 

 

Nas abordagens biomecânicas, quantifica-se o comportamento dos 

músculos por medidas da posição articular, velocidade angular e torque (reativo e 
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resistivo) durante movimentos de velocidades controladas. Equipamentos 

isocinéticos e/ou motores de controle de velocidade são utilizados para medir a 

resistência ao reflexo de estiramento durante movimento passivo em velocidade 

controlada (DAMIANO et al., 2002; MCCREA et al., 2003; LEE et al., 2004; PIERCE 

et al., 2006). Entretanto, esses equipamentos são caros e exigem treinamentos 

especializados para manuseio, além de necessitar de salas especiais para 

instalação, o que encarece a avaliação e dificulta sua utilização na prática dos 

profissionais de saúde. Para amenizar esta questão, vêm surgindo novos 

equipamentos portáteis (LEE et al., 2004; CALOTA et al., 2008; DANTAS, 2008; KIM 

et al., 2011).  

Lee et al. (2004) compararam o torque de reação durante movimentos de 

flexão e extensão passiva do cotovelo em 15 pessoas acometidas com 

espasticidade e em 15 pessoas hígidas. O torque foi medido por meio de sensores 

de pressão acoplados a um manguito, o qual foi preso no punho do avaliado. Para 

medir o deslocamento angular, utilizou-se um giroscópio posicionado na articulação 

do cotovelo. Durante o processo de avaliação, realizou-se 10 ciclos do reflexo de 

estiramento no antebraço em quatro velocidades diferentes, sendo a velocidade 

controlada por um metrônomo. A Figura 3 mostra o esquema do sistema construído 

para este protocolo experimental. O resultado mostrou que a resistência imposta foi 

maior nos indivíduos com espasticidade, indicando correlação com a EMA. No 

entanto, este mecanismo apresenta limitações, pois a resistência mostrada durante 

a avaliação reflete unicamente sobre a estrutura muscular, ou seja, somente os 

aspectos não neurais da espasticidade. Porém, a resistência ao movimento passivo 

da pessoa com espasticidade é influenciada tanto por mudanças nas propriedades 

viscoelásticas do tecido mole e estruturas articulares quanto por atividades 

neuronais (reflexo de estiramento). 
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Figura 3 – Modelo do sistema de avaliação quantitativa da espasticidade utilizando sensores 
de pressão. Neste equipamento, os sensores de pressão foram acoplados em um manguito de 

punho e medem a resistência muscular imposta ao movimento passivo. Um giroscópio, 
posicionado no cotovelo, capta a velocidade angular e o eletrogoniômetro mostra o 

deslocamento angular. Os dados obtidos são enviados para um sistema diferencial de 
pressão, que reconhece as alterações provindas e processam as informações. Posteriormente, 
os sinais analógicos são convertidos em digital para serem mostrados na tela do computador. 
No computador, há um metrônomo instalado que auxilia a manter a velocidade de movimento.  

Fonte: Adaptado de Lee et al. (2004). 

 
 

Gordon et al. (2006) também estudaram o torque resistivo utilizando um 

analisador de rigidez comercial (ARC) composto de sensores de pressão acoplados 

a um manguito e um giroscópio. Entretanto, este estudo apresentou uma limitação 

por não relatar qual o torque medido: se foi o torque do operador, do músculo do 

avaliado ou o somatório de ambos (DANTAS, 2008). Estudaram 13 crianças com 

quadro de espasticidade ocasionada por PC e 8 crianças hígidas. Todos os 

voluntários foram avaliados por meio da EMA, antes do protocolo de avaliação com 

o equipamento desenvolvido. O ARC foi posicionado no antebraço do voluntário e o 

avaliador realizou movimentos de flexão e extensão do cotovelo em três ciclos, com 

três velocidades diferentes, auxiliado por um metrônomo, sendo 25, 100 e 175 

batidas por minuto (bpm). Enquanto mediam o torque, adquiriram sinais de EMG dos 

músculos deltoide, bíceps e tríceps braquial, extensores e flexores do punho. Para 

cada ciclo de movimento, definiu-se o valor de pico da velocidade. A espasticidade 

foi determinada como a razão entre a força e a velocidade. Os resultados mostraram 

que os valores das forças médias obtidas para cada velocidade foram maiores nas 

crianças com PC em relação às hígidas. Além disso, em velocidades maiores, os 

músculos espásticos requeriam maiores forças para serem movimentados 
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passivamente. Assim, o torque apresentou correlação significativa com os valores 

obtidos pela EMA.    

Na pesquisa de Pierce et al. (2006), que também pesquisaram a 

espasticidade em indivíduos com PC, buscou-se avaliar a confiabilidade do teste e 

reteste do pico de resistência dos músculos flexores e extensores de joelho 

utilizando um dinamômetro. Concluíram que, para o método de pico de torque com 

velocidade angular em 180 °/s, havia confiabilidade. No entanto, a utilização do pico 

de resistência como método de classificação do nível de espasticidade, baseado na 

confiabilidade teste e reteste, deve ser feito com cautela (PIERCE et al., 2006). Isto 

porque o trabalho dos autores limitou-se em investigar a confiabilidade em apenas 

uma velocidade (180 º/s) e, como a espasticidade é dependente da velocidade de 

estiramento, é preciso novos estudos que correlacionem o pico de torque em outras 

velocidades, incluindo testes mais lentos (80 e 120 °/s) e mais rápidos (240 e 260 

°/s).    

Pandyan et al. (2001) avaliaram a articulação do cotovelo de 16 indivíduos 

pós-AVC, com um dispositivo biomecânico composto de uma célula de carga e um 

eletrogoniômetro, conforme ilustrado na Figura 4. Os autores analisaram o torque ao 

movimento passivo (TMP) por meio de regressão linear e inclinação de reta, 

observando a confiabilidade da EMA. O resultado indicou que o TMP diminuiu 

conforme aumentou a velocidade e a repetição dos movimentos. Além disso, 

verificou-se fraca correlação entre o TMP e a EMA. Damiano et al. (2002) e Rabita et 

al. (2005) também investigaram o TMP com a EMA e os resultados alcançados 

também foram inconsistentes na correlação dos dados quantitativos e a EMA. Isso 

reforça que apenas a EMA não é suficiente para avaliação confiável da 

espasticidade. Pensando nisso, Fleuren et al. (2010) tentaram desmistificar a real 

confiabilidade da EMA com dados quantitativos provenientes de força, ângulo e 

EMG. Em suas conclusões, também defenderam que a EMA é insuficiente para 

avaliar a espasticidade. Isso justifica a importância de instigar os profissionais de 

saúde a deixar de usar somente a escala subjetiva durante a avaliação e enfatiza a 

necessidade de comercializar sistemas modernos e confiáveis, garantindo a 

segurança do paciente.      
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Figura 4 - Sistema para avaliação da espasticidade que utiliza célula de carga. Neste sistema, 
há um eletrogoniômetro flexível posicionado na articulação do cotovelo e célula de carga 
posicionada na região do antebraço. Durante o teste, o avaliador realiza movimentos de 
extensão do cotovelo enquanto os dados são adquiridos e enviados para o computador. 

Fonte: Adaptado de Pandyan et al. (2001). 

 
 

A MMG também foi utilizada como forma de quantificar a espasticidade. A 

MMG é uma técnica que avalia a vibração mecânica muscular durante a contração e 

alongamento, captando os sinais por meio de sensores superficiais presos na pele 

(KRUEGER et al., 2012). Por captar o comportamento muscular, deve ser entendida 

nas abordagens biomecânicas. Krueger et al. (2012) avaliaram a espasticidade nos 

músculos da coxa. Classificaram os participantes em dois grupos: um com EMA 

nível 0 e outro com EMA nível 1. A integral da MMG foi maior no grupo com EMA 

nível 1 em relação ao grupo com EMA nível 0. Com isso, entende-se que a integral 

da MMG é sensível para diferenciar o nível de espasticidade e o uso da MMG pode 

ser uma forma de avaliar a espasticidade em clínicas e consultórios. Entretanto, 

como o estudo foi realizado com poucos voluntários e realizado apenas em 

membros inferiores, faz-se necessário novas investigações com maior número de 

voluntários e também em distintas articulações.  

Sensores inerciais também são utilizados nas abordagens biomecânicas. 

Sterpi et al. (2013) realizaram um protocolo experimental para verificar a 

aplicabilidade desses sensores durante a avaliação quantitativa da espasticidade do 

grupo muscular quadríceps, concomitantemente ao Teste do Pêndulo de Wartenberg 

(TPW). Participaram do estudo 20 sujeitos saudáveis e 11 pacientes em estado 
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vegetativo com espasticidade proveniente de diferentes etiologias. Foram medidos e 

determinados seis parâmetros: (i) ângulo inicial (ângulo do joelho em que iniciava o 

teste durante extensão máxima do joelho); (ii) ângulo final (ângulo do joelho no final 

da oscilação); (iii) primeiro ângulo reverso (ângulo do joelho em que o primeiro 

movimento de queda altera de flexão para extensão); (iv) área abaixo da curva (área 

entre o ângulo do joelho durante oscilações e o ângulo restante); e (v) tempo para 

primeira reversão (intervalo de tempo entre o início da queda e a primeira reversão 

de flexão para extensão). Mostrou-se correlação significativa intra e interavaliadores 

durante a aplicação do TPW. Entre a EMA e o TPW, também houve correlação, 

porém fraca. Desta maneira, de forma isolada, esse estudo também apresentou 

possibilidade de avaliar quantitativamente a espasticidade, ainda que de forma 

apenas promissora, mas que para agregar o aparato de avaliação diária, deve 

integrar novos estudos com diferentes graus de espasticidade.     

A miotonometria é outra tecnologia desenvolvida que também se enquadra 

nas medidas biomecânicas. Trata-se de um dispositivo computadorizado que 

quantifica o tônus muscular pelo deslocamento do tecido e por força da unidade de 

deslocamento. Medida do deslocamento do tecido muscular sob contração 

representa uma medida indireta da força muscular, pois a rigidez muscular aumenta 

de forma linear em relação à força contrátil e níveis de ativação muscular. A validade 

das medidas do miotonômetro foi estudada por Leonard, Stephens e Stroppel (2001) 

por meio da comparação do deslocamento do músculo bíceps braquial. Foram 

selecionados 10 participantes com tônus muscular aumentado e 10 em um grupo 

controle. O resultado mostrou diferenças significativas entre os grupos e apresentou 

correlação com a EMA.  Rydahl e Brouwer (2004) também utilizaram a 

miotonometria para avaliar o tônus do músculo flexor plantar do tornozelo, 

comparando as medidas com dados da EMA e da rigidez muscular. Os autores 

concluíram que os movimentos dos tecidos musculares foram significativamente 

diferentes entre o tônus muscular normal de pacientes hígidos e do tônus 

aumentado de 23 pacientes decorrente de AVC. Além disso, as medições com o 

miotonômetro apresentaram confiabilidade intra e interexaminadores na articulação 

do cotovelo de crianças com PC (AARRESTAD et al., 2004; LIDSTRÖM et al., 

2009).   

 



32 
 

 

2.2.1.3.3 Abordagens híbridas 

 

Conforme descrito no Quadro 2, alguns sistemas descritos na literatura 

consultada envolvem tanto a avaliação por métodos biomecânicos quanto 

neurofisiológicos, ou seja, são sistemas híbridos, porém nem sempre analisam o 

sinal concomitantemente. Kim et al. (2005) utilizaram a eletromiografia, o 

equipamento isocinético e a EMA durante a avaliação da espasticidade. Os autores 

avaliaram a musculatura da articulação do tornozelo de 20 sujeitos com 

espasticidade causada por AVC e compararam com grupo de pessoas hígidas. Após 

avaliação subjetiva da EMA, os autores posicionavam os voluntários no equipamento 

isocinético para realização de movimentos passivos em velocidades de 60, 120, 180 

e 240 °/s. Os parâmetros medidos pelo isocinético foram torque, limiar angular e 

trabalho. Concomitantemente aos movimentos do dinamômetro realizou-se a captura 

do sinal da EMG do músculo gastrocnêmio. O resultado mostrou que todos os 

parâmetros avaliados pelo dinamômetro (torque, limiar angular e trabalho) e a 

atividade eletromiográfica foram significativamente maiores no pós-AVC em relação 

ao grupo controle. Mostraram também que o pico de torque no grupo com 

espasticidade diminuiu conforme aumentou a velocidade angular de 60 °/s para 180 

°/s, sendo mais acentuado durante a primeira mudança (60 para 120 °/s). Em 

relação ao trabalho, o grupo pós-AVC não apresentou aumento de forma linear, 

conforme encontrado no grupo controle. O limiar angular e a atividade 

eletromiográfica integrada aumentaram significativamente com o aumento da 

velocidade em ambos os grupos. Desta maneira, os parâmetros da avaliação 

isocinética foram correlacionados significativamente com a EMA, porém os sinais da 

EMG não apresentaram correlação significativa com os dados da EMA.  

Em outro estudo realizado anteriormente, Pisano et al. (2000) já haviam 

buscado correlacionar os índices biomecânicos computadorizados com a EMA e 

dados neurofisiológicos adquiridos pela EMG. Os autores buscavam caracterizar os 

componentes intrínsecos e neurais do tônus muscular dos pacientes com 

espasticidade. Os sinais neurofisiológicos avaliados foram latência do reflexo de 

Hoffmann (LRH), razão entre o valor máximo do reflexo H e valor máximo da onda M 

(Hmax/Mmax), limiar de velocidade do reflexo de estiramento (LVRE), área e 

latência do reflexo de estiramento (LRE) e índices de rigidez passiva (IRP) e total 

(IRT). A Figura 5 mostra o diagrama de blocos do sistema usado para o 
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experimento. O protocolo foi realizado na musculatura da articulação do punho. O 

resultado mostrou que o reflexo H latente não foi significativo entre indivíduos com 

espasticidade e hígidos. Os valores da razão Hmax/Mmax, valores de área do LRE, 

IRP e IRT foram significativamente maiores em pacientes com espasticidade em 

relação aos hígidos. Já o LVRE foi significativamente menor em pessoas espásticas 

que em hígidas. Pelos dados encontrados, a LRH e Hmax/Mmax não teve 

correlação significativa com a EMA. Observou-se que o reflexo H, mesmo em 

pacientes com o mesmo grau de espasticidade determinado pela EMA, apresentou 

reflexos diferentes e reflexos similares em intensidade, podem ser originados de 

pacientes avaliados com níveis diferenciados pela EMA. Observou-se que a EMA 

apresentou correlação significativa com o estiramento mecânico, principalmente em 

LVRE e IRT. Já o IRP não apresentou correlação significativa com a EMA.    

 

 

Figura 5 – Sistema de avaliação da espasticidade com uso da EMG da musculatura do 
antebraço, deslocamento angular e resistência ao movimento na articulação do punho. Os 

sinais de EMG captados passam por um conversor analógico-digital (A/D) e são mostrados na 
tela do computador. Para o controle do equipamento, o computador envia informações de 

realimentação via conversor digital-analógico (D/A) para controle do motor.  
Fonte: Adaptado de Pisano et al. (2000). 

 

 
O uso da EMG associada à biomecânica no trabalho de Pisano et al. (2000) 

aumentou a precisão na avaliação. Isto aconteceu, principalmente, pelo fato do sinal 

da EMG mostrar mudanças lineares conforme houve alterações dos níveis de 

espasticidade. Além disso, devido ao agrupamento dos voluntários em seis níveis 
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determinados pela EMA, os sinais da EMG não apresentaram aglomerações. Com 

isso, o sinal eletromiográfico permitia observar mudanças leves no grau de rigidez, 

mesmo quando os voluntários estavam classificados em um mesmo nível de EMA, 

tornando a avaliação mais confiável. No entanto, como pontos negativos dessa 

investigação, pode-se citar o baixo número de pacientes avaliados no protocolo 

experimental e o fato do equipamento utilizado não ser portátil. Por isso, somente 

avaliações laboratoriais foram realizadas, sem relatos de possível comercialização.   

Dantas (2008) utilizou células de carga para mensurar a resistência 

muscular, EMG para avaliar os sinais mioelétricos dos músculos bíceps e tríceps 

braquial e um eletrogoniômetro para avaliar o deslocamento angular. O instrumento 

desenvolvido, cujo diagrama de blocos encontra-se na Figura 6, foi denominado 

sistema de quantificação mecânica da espasticidade (SQM). Nesse trabalho, 

avaliou-se a funcionalidade do SQM por meio de estudo comparativo com a EMA e 

verificou-se dependência entre a resistência muscular passiva e a velocidade 

aplicada no teste. O autor determinou o índice de rigidez muscular (IRM) a partir do 

quociente entre as médias da amplitude da força muscular normalizada e a 

amplitude da velocidade angular nos ciclos de velocidades. O SQM adota três níveis 

de velocidades angulares, que o autor denominou como periodicidades, sendo 1, 2 e 

3 s. A amplitude de movimento (ADM) realizada no trabalho de Dantas foi a maior 

amplitude possível, livre de dor. As periodicidades utilizadas por Dantas (2008) 

diferem das periodicidades descritas nos trabalhos de Pandyan et al. (2001) e Kumar 

et al. (2006), em que ambos adotaram 1 s. Entretanto, é similar em relação à ADM 

adotada, correspondente à máxima livre de dor. O trabalho de Dantas (2008) difere 

também do estudo de Lee et al. (2004), que utilizaram velocidades angulares de 0,3, 

0,5, 1 e 1,5 s e movimentos realizados na faixa de 60º a 120º. Difere, ainda, de 

Gordon et al. (2006), que utilizaram periodicidades de 0,34, 0,6 e 2,4 s e faixa de 

movimento de 50°. As diferentes periodicidades descritas nos trabalhos podem ser 

explicadas pelo fato de que pacientes com maior grau de espasticidade possuem 

tendência a apresentar menor amplitude de movimento. Assim, de acordo com 

Dantas (2008), a periodicidade para estes pacientes deverá ser necessariamente 

menor. Além disso, como a velocidade de estiramento interfere no grau de 

espasticidade, usar uma única periodicidade poderia apresentar eficiência em 

apenas um nível de espasticidade ou ainda em movimentos mais lentos ou mais 

rápidos. Pensando em sanar tais limitações, justifica-se a utilização das diferentes 
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periodicidades. Entretanto, os trabalhos de Pandyan et al. (2001), Lee et al. (2004), 

Kumar et al. (2006), Gordon et al. (2006) e Dantas (2008) também apresentaram 

limitações por desenvolveram os experimentos em ambientes laboratoriais e com 

baixo número de voluntários, tornando os resultados com baixa confiabilidade para 

reprodução em grande escala e comercialização.    

 
 
 

 
Figura 6 - Diagrama de blocos de Sistema de quantificação mecânica da espasticidade. 

Fonte: Adaptado de Dantas (2008). 

 
 

No SQM desenvolvido por Dantas (2008), foi atribuída aos pacientes e 

pessoas hígidas a média do IRM, ou seja, o índice de rigidez muscular 

médio (IRMM). Isto ocorreu para propiciar melhor comparação entre o SQM e a 

EMA. A modelagem matemática para a oposição ao movimento de flexão e extensão 

levou em consideração três aspectos biomecânicos: a inércia, relacionada à massa 

do antebraço; atrito viscoso, relacionado com atrito articular e a elasticidade 

relacionada ao comportamento das fáscias musculares. Com uma célula de carga, 

mediram-se as variações de força durante os movimentos de flexão e extensão, para 

determinar o torque produzido durante estes movimentos. Dentre outros dados 

obtidos, verificou-se que o IRM dos pacientes foi significativamente maior que o do 

grupo controle. O IRMM do grupo de pacientes também foi estatisticamente maior 

em relação ao do grupo controle. Quando comparados o IRMM e o índice gerado 

pela EMA, encontrou-se coeficiente de correlação ρ = 0,81 (p = 0,01).   

De acordo com Bar-On et al. (2013), a integração de sinais multidirecionais, 

em que dados biomecânicos e neurofisiológicos são interpretados 

concomitantemente, não estão totalmente claros clinicamente e tem sido pouco 

avaliada em relação à confiabilidade, embora alguns estudos utilizem ambas as 
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abordagens em uma mesma avaliação. Por isso, esses mesmos autores 

desenvolveram um equipamento com intuito de medir a espasticidade usando sinais 

multidirecionais e determinaram as propriedades dessa nova forma de medida, tais 

como a confiabilidade e a relação com a EMA e teste de Tardieu. Foram avaliadas 

28 crianças com espasticidade ocasionada por PC e 10 crianças hígidas. Durante o 

protocolo experimental, foram coletados sinais eletromiográficos dos músculos 

gastrocnêmio e isquiotibiais. Para definir a posição da articulação, velocidade 

angular e aceleração, utilizaram-se dois sensores de unidade de medidas inerciais. 

Uma célula de carga foi acoplada para obter o torque durante a movimentação 

articular. Com o voluntário devidamente posicionado, ensaios com estiramento 

musculares foram testados manualmente movendo o membro a partir de um ângulo 

articular predefinido. Foram realizados movimentos passivos em baixa, média e alta 

velocidade. Os resultados mostraram que a confiabilidade da medida foi alta para 

ambos os músculos. Todos os parâmetros observados foram maiores em crianças 

com espasticidade que em crianças hígidas, mostrando correlação moderada com a 

EMA em ambos os músculos e boa correlação com a escala de Tardieu, nos 

isquiotibiais. Pelos resultados apresentados, a utilização de sinais multidirecionais 

mostrou ser uma medida confiável e relevante para avaliar a espasticidade e que 

pode ter viabilidade clínica. Entretanto, a coleta de dados aconteceu somente na 

articulação do joelho e como também ocorreu nos demais estudos revisados, o 

protocolo foi realizado com número baixo de voluntários, o que torna necessário, 

antes de pensar em reprodução comercial, em novos ensaios envolvendo outras 

articulações e maior número de voluntários.  

 

2.2.1.3.4 Limiar do reflexo de estiramento tônico  

 

A avaliação do nível de espasticidade pelo uso do limiar do reflexo de 

estiramento tônico (LRET) também foi encontrada. Calota et al. (2008) 

desenvolveram um equipamento portátil denominado Montreal Spasticity 

Measurement (MSM) para investigar a confiabilidade intra e interavaliador na 

quantificação do grau do tônus muscular observando as alterações do limiar do 

reflexo de estiramento tônico. Buscaram também correlacionar o LRET com o grau 

de resistência ao estiramento dado pela EMA. Os autores avaliaram 20 homens e 4 

mulheres pós-AVC. Foi realizada a avaliação na articulação do cotovelo. O 
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procedimento consistiu da gravação do sinal da EMG do músculo bíceps braquial, 

enquanto o examinador realizava movimentos passivos de flexão e extensão do 

cotovelo, em diferentes velocidades, auxiliado por um metrônomo. Os ângulos 

articulares onde os sinais da EMG do músculo bíceps braquial aumentavam (valor 

acima do registrado durante o repouso) determinava o limiar do reflexo de 

estiramento dinâmico dependente de velocidade (LREDV). O LRET foi calculado a 

partir da interceptação da linha de regressão linear com o eixo do ângulo, advindo 

do LREDV. O estudo mostrou que a confiabilidade intra e interavaliador da 

classificação pelo MSM foram de moderada a boa para os pacientes em níveis de 

classificação mais elevados de espasticidade, mas pode não apresentar a mesma 

confiabilidade para pacientes com menores graus de espasticidade. As diferenças 

existentes entre as técnicas adotadas pelos avaliadores podem ter contribuído para 

a variabilidade entre avaliadores. Ao correlacionar os dados quantitativos com a 

EMA, o estudo mostrou que o LREDV não apresenta correlação com a resistência 

ao estiramento imposto pela EMA, corroborando a hipótese levantada pelos 

pesquisadores. 

Kim et al. (2011) também correlacionaram dados com base no LRET com a 

EMA, avaliando a articulação do cotovelo de 15 sujeitos. A Figura 7 mostra o 

esquema utilizado na pesquisa e mostra que a técnica envolvia a captação de sinais 

de EMG de bíceps e tríceps braquial, enquanto um eletrogoniômetro posicionado ao 

lado do cotovelo registrava os graus de deslocamento. Todos os dados coletados 

(EMG e eletrogoniômetro) eram enviados para um sensor onde eram processadas 

as informações e encaminhava para verificação na tela do computador. Os autores 

classificaram os participantes em três grupos e todos apresentaram correlação entre 

os níveis de espasticidade definidos pela EMA e pelo LRET.  

Mais recentemente, Silva (2013) também desenvolveu um instrumento de 

avaliação de espasticidade pelo LRET. Pelos resultados, observou-se que o 

aumento da espasticidade gerou aumento no LRET, ou seja, maior valor do LRET 

significa maior grau de espasticidade, mesmo estando classificado dentro de um 

mesmo nível de EMA. Por isso, Silva (2013) reforça a ideia de que o LRET possui 

maior sensibilidade em relação à EMA para avaliação da espasticidade. Isto porque 

a EMA permite classificar em apenas seis níveis. Além disso, a classificação é 

baseada somente na sensibilidade do avaliador, o que não é suficiente para detectar 

pequenas alterações nos níveis de espasticidade, como é observado na avaliação 
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pelo LRET. No entanto, mesmo que tenha apresentado maior sensibilidade na 

avaliação da espasticidade, o estudo de Silva (2013) permite lacunas questionáveis 

por realizar a pesquisa experimental com pequenos números de pacientes e ainda 

com pacientes com espasticidade leve a moderada (EMA 0 a 2), o que não garante 

que o LRET seja de fato reprodutível em grande escala ou em pacientes com nível 

de espasticidade severa (EMA 3 ou 4).    

 

Figura 7 - Sistema desenvolvido para avaliação da espasticidade por meio do LRET, onde se 
coletam os sinais da EMG do músculo bíceps e tríceps braquial e posição angular da 

articulação do cotovelo por meio de um eletrogoniômetro. Os sinais da EMG e posição angular 
são enviados para um módulo do sensor, onde são gravados e processados, sendo visíveis na 

tela do computador portátil.  
Fonte: Adaptado de Kim et al. (2011).  

 
 

Embora tenham sido encontrados diferentes mecanismos de avaliação 

quantitativa da espasticidade, ressalta-se que as formas de avaliações descritas 

foram desenvolvidas apenas em ambientes laboratoriais. Além disso, os protocolos 

experimentais são realizados com número restrito de pacientes, não havendo 

reprodução para comercialização. Por isso, a EMA ainda permanece como o padrão 

ouro na graduação do nível de espasticidade e continua como a escala utilizada do 

dia a dia dos profissionais. Todavia, os sistemas de avaliação quantitativa 

encontrados na literatura revisada foram mais sensíveis na detecção dos níveis de 

espasticidade quando comparados com a escala EMA, fundamentando que apenas 

o uso da EMA na prática diária é insuficiente na classificação do grau de 

espasticidade. Por mais que haja diferentes técnicas e sistemas que buscam 

quantificar a espasticidade, a dificuldade de graduar corretamente persiste por não 
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possuir consenso de qual sistema, dispositivo, grandeza ou técnica de 

processamento de sinais pode substituir definitivamente a EMA.  

A busca pelo instrumento que poderá substituir a EMA na prática profissional 

permanece. Todavia, um equipamento para ser viável no dia a dos profissionais, 

deve ser de fácil manuseio, portátil e com baixo custo. Com base nisso, surge esta 

dissertação com intuito de estudar a correlação dos sinais da MMG com a EMA e, 

assim, apresentar um novo mecanismo de avaliação com uma técnica não invasiva, 

e com reconhecimento no meio profissional.  

 

2.3 MECANOMIOGRAFIA 

 

A MMG é uma técnica utilizada para o registro das oscilações dos músculos 

durante os eventos de contração e alongamento. As oscilações são geradas pelo 

abalo de fibras musculares que causam a propagação de ondas de pressão pelo 

tecido. Essas ondas podem ser monitorizadas na superfície da pele na forma de 

vibrações (NOGUEIRA-NETO et al., 2011).  

O som ouvido ao auscultar a contração de um músculo esquelético é 

geralmente atribuído a vibrações do tecido ativo e pode determinar a origem de um 

tom de aproximadamente 36 a 40 Hz (MINEIRO et al., 2014). No entanto, durante a 

contração muscular, ocorre o entrelaçamento entre actina e miosina (BERNE et al., 

2001) que, ao se contraírem, produzem abalos musculares, concentrados entre as 

frequências de 5 a 50 Hz (NEERING et al., 1991).  

A MMG é uma técnica relativamente recente (MINEIRO et al., 2014), porém, 

os estudos relacionados ao som muscular são seculares, havendo registros 

históricos já em 1665, onde um padre Jesuíta percebeu a ocorrência de som quando 

posicionava os dedos próximos ao ouvido e percebia ruídos ao simplesmente 

movimentar os punhos (MINEIRO et al., 2014). Porém, somente em 1810 Wollaston 

atrelou os sons à contração dos músculos (NOGUEIRA-NETO, 2013). A partir do 

final do século XX, as vibrações musculares foram melhor investigadas e os sinais 

começaram a ser captados por diferentes transdutores, tais como microfones 
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capacitivos, transdutores piezoelétricos e acelerômetros (NOGUEIRA-NETO, 2013; 

MINEIRO et al., 2014).  

O processamento dos sinais de MMG é similar ao empregado na EMG. Os 

sinais podem ser analisados nos domínios (i) do tempo, que indica a resposta da 

energia do sinal em escala temporal, (ii) e da frequência, com a resposta do 

conteúdo espectral (KRUEGER, 2014). O espectro de frequência da MMG reflete o 

disparo das unidades motoras (UMs) recrutadas na contração muscular (ORIZIO, 

2003). Já a intensidade de energia temporal, durante a contração voluntária, indica a 

quantidade de UMs recrutadas (EBERSOLE e MALEK, 2008). Com isso, a MMG 

pode mostrar informações sobre a condição muscular, tal como a EMG e o torque, 

pois existe uma relação entre a ativação elétrica neuromuscular e a geração de força 

e vibrações musculares (NOGUEIRA-NETO, 2013). Ademais, os sinais de MMG e 

EMG registrados simultaneamente no mesmo músculo, apresentam 

comportamentos parecidos, como por exemplo, durante a fadiga muscular, a 

mediana da frequência diminui e o RMS aumenta em ambas (TARATA, 2003).  

A vibração muscular é resultado de componentes intrínsecos da contração 

muscular, da oscilação do sistema motor humano e também de artefatos, 

provenientes do deslocamento do sensor ou movimentação do cabo sobre o sensor 

(TARATA, 2003). Desta maneira, o sensor de MMG pode adquirir também a 

interferência de movimentos provenientes do segmento corporal próximo ao local de 

captação (SCHEEREN et al., 2010). Por outro lado, diferente da EMG, a MMG não 

sofre interferência de artefatos do estímulo elétrico durante a captação do sinal de 

contração muscular, pelo fato do sinal ser obtido por meio dos reflexos de vibrações 

mecânicas musculares e não elétricas (SCHEEREN, 2011).  

Os sinais de MMG, obtidos de forma não invasiva na superfície da pele, têm 

sido objeto de estudos com diferentes propósitos (SCHEEREN et al., 2010). No 

trabalho de Krueger-Beck et al., 2010, observou-se a resposta da MMG durante a 

aplicação de estimulação elétrica em indivíduos saudáveis e paraplégicos, para 

futura utilização em controle motor artificial empregando FES, em sistemas de malha 

fechada . Tem sido estudadas também alterações nos mecanismos de graduação da 

força muscular em contração excêntrica, concêntrica e isométrica (COSTA, 2008; 

DALTON e STOKES, 1991), durante o processo de fadiga muscular (KRUEGER, 

2014) e na comparação de músculos com diferentes padrões de tipos de fibra sob 

condições de fadiga em contrações sustentadas (KIMURA et al., 2004). A MMG 
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também tem sido utilizada para monitorar a hipotrofia muscular associada com 

imobilização, monitorar o comportamento das fibras musculares durante contrações 

musculares eliciadas eletricamente ou voluntariamente (SCHEEREN, 2011). Outras 

linhas de estudos tem mostrado a aplicação da MMG na avaliação de distrofia do 

músculo diafragma (SARLABOUS et al., 2012), disfagia (LEE et al., 2011), mialgia 

(SØGAARD et al., 2012), espasticidade (MIRBAGHERI et al., 2007) e doença de 

Parkinson (MARUSIAK et al., 2009). Na reabilitação física, vem sendo aliada à 

técnica de biofeedback para alívio de dor muscular (VEDSTED et al., 2011) e 

investiga-se sua utilização em sistemas de controle para neuropróteses 

(NOGUEIRA-NETO, 2013). 

Da Matta et al. (2005) desenvolveram um estudo com o objetivo de 

caracterizar os abalos musculares em diferentes níveis de força. Os autores 

avaliaram o descritor RMS, que é um parâmetro temporal, e também a frequência 

mediana, que é um parâmetro espectral, no eixo perpendicular às fibras (X) e 

paralela às fibras (Y).  Realizou-se um teste de contração voluntária máxima (CVM) 

para determinar os percentuais de força, utilizando 20, 40, 60, 80 % da CVM. O 

resultado mostrou que houve diferenças na mediana da frequência somente no 

grupo masculino e comportamento semelhante no grupo feminino, no eixo Y. Na 

análise do valor RMS, entre as cargas, não houve diferença entre os grupos no eixo 

Y. O comportamento encontrado na amplitude do sinal de MMG no domínio do 

tempo com a evolução da força, em contrações isométricas voluntárias, relaciona-se 

ao recrutamento de UMs necessárias para gerar forças com o sinal. De acordo com 

descrições de Orizio (2004), até a faixa 60 a 80% da CVM, o sinal da MMG sofre 

influências do recrutamento de UMs, enquanto que na faixa entre 80% e 100% da 

CVM o sinal da MMG está relacionado à redução da atividade das UMs, 

corroborando com teoria da fusão mecânica.   

Investigando a variação da integral do sinal MMG durante contração 

dinâmica no músculo bíceps braquial, Dalton e Stokes (1991) descreveram que há 

relação linear entre a integral da MMG e EMG, em níveis submáximos, tanto em 

contrações excêntricas como concêntricas, sendo que a resposta de força foi maior 

na contração excêntrica. Os dados dos autores também justificam que o baixo nível 

de atividade de MMG pode ser devido a uma diminuição do número de UMs ativas. 

Com base nisso, confirma-se que é possível, com a MMG, detectar mudanças na 

força durante contrações dinâmicas.  
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Em outra linha de pesquisa, Kimura et al. (2004) compararam o sinal 

mecanomiográfico de músculos com diferentes tipos de fibra sob condições de 

fadiga. Como resultado, os autores observaram diferenças na amplitude do sinal de 

MMG em contrações sustentadas na comparação dos músculos sóleo e bíceps 

braquial. A ocorrência de uma redução na amplitude do sinal de MMG prematura no 

bíceps em relação ao sóleo foi atribuída ao tipo de fibra muscular que compõe o 

músculo. Devido ao fato do sóleo possuir maior número de UMs do tipo lentas, as 

quais são mais resistentes à fadiga que UMs do tipo Rápidas. Isto sustenta a 

atividade mecânica das UM por mais tempo. O resultado é uma redução tardia da 

amplitude do sinal de MMG no sóleo em comparação com o bíceps (KIMURA et al., 

2004). 
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3 METODOLOGIA  

 
Neste estudo, foi investigada a resposta dos sinais de MMG durante a 

avaliação do grau de espasticidade pela EMA. Para atingir os objetivos propostos, 

foram seguidas as etapas metodológicas descritas na sequência.    

 

3.1  APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO CEP  

 
Esta pesquisa foi realizada em conformidade com a resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), onde os pesquisadores declararam respeito e 

conhecimento dos princípios éticos (Apêndice 1). O projeto de pesquisa obteve 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, com CAAE: 32378014.4.0000.5547 (Anexo 2). Somente após a aprovação 

do CEP é que foi iniciada a seleção de voluntários para a parte experimental do 

estudo.  

 

3.2  LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS EXPERIMENTAIS 

 

A presente pesquisa ocorreu no ambulatório de fisioterapia do Centro 

Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR), após autorização do 

diretor clínico do Hospital (Anexo 1). O CHR está situado no bairro Cabral, Cidade 

de Curitiba, Estado do Paraná. O período de realização da etapa experimental 

compreendeu de Fevereiro a Junho de 2015.   
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3.3  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 
O ambulatório de fisioterapia do CHR funciona em dois turnos e atende 

diversas doenças, porém nem todos os pacientes apresentam diagnóstico de 

espasticidade.  Os possíveis voluntários foram recrutados com base no prontuário 

eletrônico e conversa pessoal com os terapeutas da instituição. O recrutamento 

aconteceu de maneira equitativa, ou seja, todos tiveram as mesmas oportunidades 

de participar da pesquisa, sem distinção de raça, religião, nacionalidade, sexo ou 

status social, desde que se enquadrassem nos critérios de inclusão e exclusão.  

 

3.3.1 Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos:  

 de ambos os sexos e que estavam em tratamento fisioterapêutico no 

ambulatório de fisioterapia do CHR; 

 com diagnóstico de espasticidade em MMSS e/ou MMII; 

 com idade entre 18 a 70 anos;  

 que concordassem em participar da pesquisa de livre e espontânea 

vontade e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

3.3.2 Critérios de Exclusão:  

 

Foram excluídos da pesquisa os indivíduos: 

 submetidos a procedimentos cirúrgicos durante o período dos ensaios 

ou que tivessem realizado cirurgias no membro espástico a menos de seis meses;  

 que tivessem qualquer intercorrência clínica ou doença sistêmica;  

 que apresentassem alteração cognitiva; 

 com lesões cutâneas na região de colocação dos sensores e eletrodos. 

 

A Figura 8 ilustra o diagrama de seleção e recrutamento dos participantes e 

os membros avaliados nesta pesquisa.   
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Figura 8 - Diagrama da seleção dos voluntários da pesquisa. 

 

3.4 OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Por meio de conversa pessoal com o pesquisador, os indivíduos que se 

enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão foram informados sobre a 

pesquisa e puderam esclarecer dúvidas. Posteriormente, deixou-se um tempo 

disponível para reflexão e, caso aceitassem participar, assinavam o TCLE, conforme 

modelo exposto no Apêndice 2.   

 

3.5  PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

 

3.5.1 Ambientação  

 

Como já descrito, a coleta de dados ocorreu no ambulatório de fisioterapia 

do CHR, onde há climatização artificial. Portanto, as temperaturas do local dos 

 
Participantes Recrutados  

 (n = 22) 

 

Inclusos (n = 22 voluntários)  
Membro superior direito (13) 

Membro superior esquerdo (8) 
Membro inferior direito (6) 

Membro inferior esquerdo (7) 

  

 
Critérios de exclusão 

(n = 0) 
 

Total  
34 membros avaliados 
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testes não tiveram grandes variações, mantendo-se entre 24,3° e 27,3° C. A 

umidade relativa do ar variou entre 53% a 85% durante o período de realização do 

protocolo experimental. Não foi necessário dispor de ambientação dos voluntários 

antes da realização dos ensaios visto que a pesquisa buscou avaliar o grau da 

espasticidade momentaneamente, independente do tônus estar aumentado ou 

diminuído devido aos fatores ambientais.   

 

3.5.2 Sistema de Mecanomiografia 

 

O sistema de MMG utilizado foi desenvolvido no Laboratório de Engenharia 

de Reabilitação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em parceria com o 

Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade Estadual de Campinas 

(NOGUEIRA-NETO, 2013). Os sensores consistiam em acelerômetros triaxiais 

Freescale MMA7260Q MEMS (13x18 mm, 0,94 g) com sensibilidade igual a 800 

mV/G em 1,5 G (sendo G a aceleração da gravidade (9,8 m/s2). Um programa 

desenvolvido em plataforma LabVIEW® foi codificado para a aquisição dos sinais da 

MMG (NOGUEIRA-NETO, 2013). O sistema de aquisição continha uma placa de 

aquisição NI-USB 6221 da empresa National Instruments™ configurada com 

frequência de aquisição em 1 kHz. Os arquivos gerados foram salvos na extensão 

“.edf”. para posterior processamento e análise. Os equipamentos utilizados na coleta 

de dados estão dispostos na  Figura 9.    
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Figura 9 - Sistema de MMG utilizado na pesquisa. 

 

3.5.3 Avaliação Pré-protocolo 

 

Após assinar o TCLE, todos os voluntários deste estudo foram submetidos a 

uma breve avaliação fisioterapêutica, para coletar dados demográficos, tais como: 

gênero, idade, peso, altura, dobra cutânea, etiologia e tempo de lesão que 

ocasionou a espasticidade. O modelo de avaliação está disposto no Apêndice 3. 

Para a coleta da dobra cutânea, utilizou-se o adipômetro Digital Prime Vision DG+. 

Por ser um instrumento digital, o equipamento fornece o valor diretamente no visor 

sem a necessidade de cálculos. Anteriormente às medidas, era conferido se a 

medida fornecida pelo equipamento estava adequada, utilizando-se de um medidor 

que o fabricante disponibiliza junto ao equipamento. A Figura 10 mostra o 

equipamento utilizado para medida da dobra cutânea.    

 

 

Sensor 1  

 
Sensor 2 

  

Computador  

 

 

Mecanomiógrafo 

 

Fonte de Alimentação 

Placa de aquisição de dados 

 
Amplificadores e 

 Filtros 
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Figura 10 - Adipômetro digital utilizado para medir a dobra cutânea. 

 

3.5.4  Preparação do Paciente e Posicionamento dos Sensores 

 

Após preencher todos os itens da avaliação fisioterapêutica, iniciava-se a 

preparação do paciente para a coleta de dados.  

A avaliação fisioterapêutica inicial, além dos outros itens, investigava o 

segmento corporal que apresentava a espasticidade e, com isso, determinava-se a 

articulação em que seria realizada a coleta de dados, podendo ser em joelho, 

cotovelo ou ambos. Por meio da avaliação, anotava-se também qual o grupo 

muscular espástico (agonista) e não espástico (antagonista), bem como o padrão de 

posicionamento da articulação, se em padrão flexor ou extensor. Mediante tais 

anotações, determinava-se o correto posicionamento postural do voluntário durante 

a pesquisa e locais de fixação dos sensores. Em toda articulação avaliada, realizou-

se a preparação da pele com tricotomia3 e assepsia com álcool 70° nos locais de 

posicionamento dos sensores de MMG.  

Quanto ao posicionamento corporal do voluntário durante o protocolo, 

adotou-se o seguinte padrão:  

(i) Para a coleta de dados nos MMSS, os voluntários permaneceram sentados em 

uma cadeira, com as costas apoiadas no encosto, deixadas o membro superior 

livre para movimentação; 

(ii) Para a avaliação nos MMII foi utilizado um tatame ou maca hospitalar onde o 

voluntário permaneceu deitado em decúbito lateral, do lado oposto ao hemicorpo 

a ser avaliado, deixando o membro de realização da coleta virado para o lado de 

cima e permitindo sua livre movimentação. Escolheu-se a posição decúbito 

                                            
3
 raspagem dos pelos.  
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lateral para o teste em MMII para que não houvesse risco do voluntário sentar 

sobre o sensor da MMG e gerar ruídos no sinal da MMG.   

Após posicionar o voluntário na forma correta para realização do teste, 

sensores de MMG foram fixados com fita dupla face na pele. Padronizou-se a 

utilização do “sensor 1” acoplado sobre o ventre muscular do músculo espástico - ou 

agonista - e o “sensor 2” sobre o músculo não espástico – ou antagonista.  

Para definição do local de fixação dos sensores, considerou-se a 

equidistância entre a articulação do ombro e o cotovelo quando teste em membro 

superior, ou a equidistância entre o quadril e o joelho, quando avaliação em membro 

inferior. Em ambos os casos, sobre o ventre muscular. Assim, quando identificado 

como grupo espástico os flexores de cotovelo, fixava-se o “sensor 1” sobre o bíceps 

braquial – agonista - e o “sensor 2” sobre o tríceps braquial - antagonista. Quando o 

membro superior apresentava o grupo extensor de cotovelo espástico, havia 

inversão no posicionamento dos sensores, então o “sensor 1” ficava posicionado 

sobre o ventre do tríceps braquial – agonista - e o “sensor 2” sobre o bíceps braquial 

- antagonista.  O mesmo padrão foi adotado em membros inferiores. Quando grupo 

flexores de joelho era espástico, fixava-se o “sensor 1” sobre o bíceps femoral - 

agonista - e o “sensor 2” sobre o reto femoral - antagonista. Quando identificado o 

grupo extensor de joelho como o espástico, invertia-se o posicionamento dos 

sensores, sendo o “sensor 1” colocado sobre o reto femoral – agonista – e o “sensor 

2” sobre o bíceps femoral - antagonista. Em síntese, os músculos avaliados foram 

bíceps e tríceps braquial, bíceps e reto femoral. Entretanto, esses mesmos músculos 

ora eram classificados como espásticos (agonista) ou não espástico (antagonista). 

Além disso, a vibração dos outros músculos, anatomicamente próximos aos 

músculos supracitados também interferiam no sinal vibracional captado pelo sensor 

e, por isso, neste estudo, serão identificados como grupo muscular agonista ou 

antagonista.  

Após acoplar os sensores, todos os voluntários receberam instrução para 

evitar movimentos bruscos durante a realização do teste. A Figura 11 ilustra o 

posicionamento do voluntário e dos sensores durante a coleta de dados para o 

membro superior. Todas as avaliações do grau de espasticidade pela EMA foram 

realizadas pelo mesmo avaliador, a fim de não viés na interpretação do teste.  
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Figura 11 - Voluntário posicionado e com os sensores fixados sobre o ventre muscular 
do bíceps Braquial (agonista) e tríceps braquial (antagonista) e a representação dos eixos de 

vibração captados pela MMG.  

 

3.5.5 Protocolo de Avaliação pela EMA e Aquisição do Sinal da MMG 

  

Com o voluntário posicionado e preparado com os sensores, o avaliador 

posicionava-se ao lado para executar o procedimento de avaliação pela EMA. Logo 

que o avaliador posicionava a mão sobre o voluntário, iniciava a gravação do sinal, 

objetivando obter o sinal basal. Decorridos 2 s de gravação do sinal basal, o 

avaliador realizava o procedimento de avaliação pela EMA, conforme explicado na 

sequência: 

(i) Para avaliar o grau de espasticidade pela EMA na articulação do cotovelo, o 

pesquisador posicionou uma mão na região do punho do voluntário e a outra 

mão na região posterior do cotovelo e realizou o alongamento passivo em flexão 

(quando tríceps braquial espástico) ou extensão (quando bíceps espástico) da 

articulação do cotovelo; 

(ii) Na avaliação dos músculos da coxa, o voluntário permaneceu em decúbito 

lateral e o pesquisador posicionou uma das mãos na parte medial do joelho do 

voluntário (apenas apoio para estabilizar) e a outra mão na região anterior do 

tornozelo do voluntário e realizou o reflexo de estiramento em extensão do 

Sensor 1  

(Agonista) 

Sensor 2  
(antagonista) 

Y 

Z 

X 
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joelho, quando isquiotibiais espásticos, ou reflexo em flexão, quando quadríceps 

espástico. 

A Figura 12 mostra como foi realizada a avaliação na articulação do joelho, 

sendo o quadríceps femoral o grupo muscular espástico. A sensibilidade do 

avaliador definiu o grau de espasticidade de acordo com a EMA (BOHANNON e 

SMITH, 1987). Ressalta-se que os sinais da MMG foram captados simultaneamente 

a realização da avaliação pela EMA.  

 

 

Figura 12 - Exemplo de realização da EMA durante a coleta da MMG em membros 
inferiores. Na imagem, o grupo muscular espástico (agonista) em avaliação é o grupo extensor 
de joelho - quadríceps femoral - e o não espástico (antagonista) o grupo flexor de joelho - os 

isquiotibiais.  

 

3.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa obteve resultados provenientes da avaliação subjetiva por meio 

da EMA e objetiva por meio dos sinais de MMG. Portanto, recebeu um tratamento 

específico para cada tipo dos dados gerados. Os dados referentes à MMG foram 

gravados e exportados para um banco de dados computacional, registrado por um 

programa elaborado na plataforma LabView® National Instruments para ser 

processado posteriormente. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
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3.6.1 Processamento  

 

A captação dos sinais de MMG foi realizada simultaneamente à avaliação da 

espasticidade pela EMA. No entanto, foi obtido o sinal da atividade muscular em 

repouso durante 2 s e definiu-se como nível médio de sinal em todos os eixos e em 

todas as bandas de frequências. A amplificação por hardware do sensor foi de 2,2x, 

com banda passante de 5-50 Hz e filtro Butterworth de terceira ordem. No 

processamento e análise dos dados, utilizou-se o programa MatLab® (MathWorks, 

versão R2008a). Os três eixos do sensor de mecanomiografia foram processados: 

eixo X, que adquire as vibrações no sentido transversal das fibras; o eixo Y, que 

coleta as vibrações longitudinais; e eixo Z, que adquire as vibrações no sentido 

perpendicular às fibras. Além deles, calculou-se a resultante dos três eixos de 

vibração. Os sinais foram analisados no domínio espectral (mediana da frequência) 

e temporal (mediana da energia). Após, isso se calculou o valor do módulo dos três 

eixos de vibração.  

A mediana da frequência foi processada pela Transformada Rápida de 

Fourier, conforme descrito na equação 1.  

 

    ∫  ( )   
 

 
∫  ( )   

  
 ⁄

 

 
  

 

 

 

(1) 

Onde:  

MF é a mediana da frequência;  

 ( ) é o espectro do potência; 

fs: frequência de amostragem (sample frequency) 

 

O processamento do sinal de MMG no domínio do tempo foi realizado 

usando a equação da mediana da amplitude absoluta. A mediana da amplitude 

absoluta representa a mediana da energia, conforme descrito na equação 2.  
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Onde:  

ME é a mediana da energia (mediana da amplitude absoluta); 

         é o sinal da MMG (que é proveniente do eixo de registro do acelerômetro) ; 

n é a janela de tempo de análise dos dados (variável de 3 a 5 s). 

 

A partir dos sinais obtidos nos domínios do tempo e da frequência, 

determinou-se o módulo (|MMG|) dos sinais dos três eixos de vibração, em cada um 

dos domínios, pela equação 3. 

 

|    |  √(    )  (    )   (    )          (3) 

  

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise estatística foi utilizado um código de programação customizado 

no programa MatLab® (MathWorks R2008a), aplicando:  

(i) teste de coeficiente de determinação (R2): aplicado nos valores de MMGME e 

MMGMF em relação aos resultados apresentados pela EMA, observando a 

linearidade entre os sinais obtidos; 

(ii) teste de correlação de Spearman (ρ): para identificar se houve e determinar a 

intensidade de correlação entre as variáveis da MMGME e MMGMF dos músculos 

agonistas e antagonistas, com os graus obtidos pela avaliação da EMA; 

(iii) teste de Kruskal-Wallis (K): para verificar se houve diferenças na mediana dos 

sinais da MMG entre os grupos da EMA.    
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção, serão descritos os resultados obtidos por meio do protocolo 

experimental da pesquisa. Os dados estão organizados sequencialmente, iniciando 

pela demografia dos voluntários, seguindo para a apresentação no domínio temporal 

dos músculos agonistas e antagonistas e, posteriormente, a análise espectral dos 

grupos musculares. Além disso, nesta etapa também será discorrida a discussão 

dos resultados obtidos com as descrições de outros trabalhos existentes na literatura 

de autores que também utilizaram a MMG como mecanismo de avaliação da 

espasticidade.    

 

4.1 DEMOGRAFIA DOS VOLUNTÁRIOS 

  

O Quadro 3 mostra os dados demográficos dos voluntários da pesquisa e foi 

elaborado a partir dos dados da avaliação inicial, realizada previamente à coleta de 

dados.   

Participaram deste estudo 22 voluntários, com média de 39,91 ± 13,77 anos. 

Como a espasticidade é uma condição clínica multicausal, houve o recrutamento de 

voluntários com diferentes mecanismos fisiopatológicos. A escolha de diferentes 

etiologias decorreu do fato deste estudo buscar uma nova forma de quantificar os 

níveis de espasticidade, independente do fator causal. Isto diferencia dos demais 

estudos da literatura consultada e descritos na fundamentação teórica desta 

dissertação, onde a maioria apresentou seleção de uma ou duas doenças de base, 

deixando lacunas se os métodos estudados seriam suficientes e fidedignos também 

para outras doenças.   
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Quadro 3 – Demografia dos voluntários da pesquisa.   
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MSD MSE MID MIE Fco Eco Fjo Ejo 

V1 M 54 23,00 AVC 2,5 X       X       1 

V2 M 44 22,00 PC 44 X X 

  

X 

  

  2 

V3 F 59 20,00 AVC 14 X 

   

X 

  

  1 

V4 F 33 19,00 TCE 2,3 X X 

  

X 

  

  2 

V5 F 43 19,50 AVC 1   X 

 

X   X X   2 

V6 M 53 21,10 AVC 2   X 

 

X X 

  

X 2 

V7 M 43 22,10 LM 3   

 

X X   

  

X 2 

V8 F 57 22,30 AVC 7 X 

   

  X 

 

  1 

V9 M 18 20,20 PC 18 X X X X X 

  

X 4 

V10 M 27 22,70 PC 27 X 

 

X 

 

X 

  

X 2 

V11 M 19 20,30 TCE 1 X X 

  

X 

  

  2 

V12 M 35 21,40 LM 3   

 

X X   

  

X  2 

V13 M 58 23,40 AVC U X 

   

X 

  

  1 

V14 M 57 21,60 AVC 2 X 

   

X 

  

  1 

V15 F 18 22,90 PC 18   X 

  

  X 

 

  1 

V16 M 32 19,70 TCE 5 X 

   

X 

  

  1 

V17 F 30 21,30 LM 2   

 

X X   

  

 X 2 

V18 F 39 21,90 ELA 4 X 

   

X 

  

  1 

V19 M 46 22,30 HD 10   

  

X   

 

X   1 

V20 M 30 20,70 LM 10   

 

X 

 

  

 

X   1 

V21 F 28 23,00 TCE 8   X 

  

X 

  

  1 

V22 F 55 22,40 AVC 2 X 

   

X 

  

  1 

Legenda: V – Voluntário, M - Masculino, F – Feminino, AVC - Acidente Vascular Cerebral, PC - Paralisia 

Cerebral, LM - Lesão Medular, TCE - Traumatismo Crânio Encefálico, ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica, HD - 

Hérnia de Disco, MSD - Membro Superior Direito, MSE - Membro Superior Esquerdo, MID - Membro Inferior 

Direito, MSE - Membro Superior Esquerdo, Fco - Flexores de Cotovelo, Eco- Extensores do Cotovelo, Fjo - 

Flexores do Joelho, Ejo - Extensores do Joelho. 

 

Por meio dos dados demográficos da Quadro 3, elaborou-se o gráfico da 

Figura 13, apresentando o percentual de voluntários diagnosticados em cada 

doença. Observa-se que a maioria dos voluntários recrutados possuía diagnóstico 

de AVC (36%), seguidos por PC, TCE e LM (18% em cada doença) e em menor 

quantidade ELA e HD (5% cada uma). As doenças encontradas estão de acordo 

com as descrições de Teive et al. (1998) que relataram que são estas as doenças 
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mais comuns que levam à espasticidade. As causas encontradas estão alinhadas 

também com os dados epidemiológicos internacionais que mostram que o AVC, 

maior causa de espasticidade, possui alta prevalência na população, acometendo 

em média de duas a três pessoas a cada cem habitantes, sendo que destes, a 

espasticidade permanece em 20 a 30% dos diagnosticados; o TCE possui 

prevalência de uma a duas pessoas por mil habitantes e apresenta espasticidade 

entre 13 a 20% dos casos. A LM apresenta prevalência de 27 acometimentos a cada 

mil habitantes e a espasticidade está presente em 60 a 78% dos casos. Na paralisia 

cerebral, a espasticidade está presente em mais de 70% dos casos; porém, a 

prevalência é de dois a cada mil nascidos vivos (VIVANCOS MATELLANO et al., 

2007).  

 

 

Figura 13 - Gráfico com o percentual de voluntários em cada doença de base de causa da 

espasticidade. 

 

Ainda sobre os dados demográficos, selecionou-se para esta pesquisa 

pessoas de ambos os sexos, porém o sexo masculino foi prevalente (59%). Em 

relação ao tempo médio de lesão dos voluntários recrutados, verificou-se que foi de 

8,85 ± 10,65 anos. O tempo após a lesão provoca mudanças estruturais 

macroscópicas e microscópicas importantes nas estruturas osteomusculares dos 

pacientes com espasticidade (DIAS et al., 2013). Estas alterações, sem dúvidas 

devem ser levadas em consideração durante um programa de tratamento. No 

entanto, para este trabalho, as alterações decorrentes ao tempo de lesão não foram 

determinantes para estratificar em subgrupos pelo fato da pesquisa utilizar o grau da 

36% 

18% 
18% 

18% 

5% 5% AVC

PC

TCE

LM

ELA
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EMA obtido momentaneamente à coleta da MMG, classificando uma única vez o 

grau de espasticidade de acordo com a resistência imposta no momento do teste, 

podendo ter grau maior ou menor independentemente do tempo de acometimento.  

Como o sinal da MMG durante a realização da EMA foi captado na 

superfície da pele, os tecidos intermediários, principalmente o tecido adiposo, 

poderiam atuar como filtros e atenuar o sinal (KRUEGER et al., 2013; MINEIRO et 

al., 2014). Por isso, para proporcionar homogeneidade entre os grupos de 

voluntários em relação à camada de gordura, avaliou-se a dobra cutânea (DC). Os 

resultados obtidos e expostos no Quadro 3 mostraram que o valor máximo da DC foi 

de 23,4 mm (< 25 mm), sendo o valor médio de 21,49 ± 1,27 mm.  Mineiro et al. 

(2014) também investigaram as influências do tecido adiposo no sinal 

mecanomiográfico durante contração voluntária máxima de indivíduos saudáveis, 

classificando-os em dois subgrupos, sendo DC < 25 mm e DC > 30 mm. Os autores 

concluíram que a DC atuou como filtro do tipo “passa baixa” com diferenças 

significativas apenas entre os grupos heterogêneos, sendo que para os sujeitos 

classificados no mesmo grupo não apresentavam alterações significativas no sinal 

da MMG. Assim, de acordo com aquele estudo, os voluntários desta pesquisa 

apresentaram valores homogêneos de DC (< 25 mm).   

Conforme dados listados no Quadro 3, em relação ao membro em que se 

aplicou o protocolo de avaliação da espasticidade, observa-se que a avaliação 

consistiu nos MMSS, sendo 38% em membro superior direito e 23% em membro 

superior esquerdo, e MMII, onde 18% foi em membro inferior direito e 21% no 

membro inferior esquerdo. Dos indivíduos avaliados, 54% apresentavam 

espasticidade em flexores de cotovelo, 11% em extensores de cotovelo, 23% em 

extensores de joelho e 12% em flexores de joelho. A Figura 14 ilustra o percentual 

de voluntários conforme o grupo muscular espástico. Os percentuais estão alinhados 

com as descrições de Teive et al. (1998), que afirmam que a espasticidade em 

MMSS predomina nos músculos flexores e, em MMII, predomina nos músculos 

extensores.   
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Figura 14 – Gráfico com o percentual dos grupos musculares espásticos dos 
voluntários da pesquisa. 

 

A espasticidade leva à excitabilidade do neurônio motor e também 

mudanças nas propriedades mecânicas musculares repercutindo em mudanças no 

sinal mecanomiográfico. As teorias iniciais sobre o uso da MMG na avaliação de 

tônus muscular (ou resistência muscular) foram realizadas em animais (LORENC-

KOCI et al., 1994; LORENC-KOCI et al., 1996).  

Buscando ampliar essa área de conhecimento, a seguir serão expostos os 

resultados obtidos com a captação do sinal da MMG durante a avaliação da EMA, 

mostrando as análises no domínio temporal (mediana da energia) e espectral 

(mediana da frequência). A Figura 15 mostra um exemplo característico do sinal do 

espectro de potência de MMG do eixo X, adquirido no grupo agonista. Os sinais de 

MMG adquiridos e processados, de cada voluntário, estão disponíveis no Apêndice 

4 e os resultados serão apresentados e discutidos na sequência.  

 

 

54% 

11% 

12% 

23% 

Flexores de cotovelo
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 Figura 15 - Exemplo de sinal do espectro de potência da MMG adquirido do eixo X do grupo 

muscular agonista.  

 

4.2  ANÁLISE NO DOMÍNIO TEMPORAL 

 

Nesta dissertação, o processamento no domínio temporal mostra a mediana 

da energia de todos os eixos da MMG, tanto dos músculos agonistas (espásticos) 

quanto dos antagonistas. Para as análises estatísticas, agruparam-se os dados 

registrados nos MMSS e MMII, sendo mostrados no mesmo gráfico. Isto porque os 

músculos espásticos apresentam respostas mecanomiográficas similares em ambos 

os segmentos corporais. Nos gráficos apresentados nas Figuras 16, 17 e 18, 

apresentam-se dados da MMGME em cada grau da EMA nos eixos X, Y e Z, 

respectivamente. O teste de Kruskal-Wallis mostrou diferenças significativas (p < 

0,0001) entre a amplitude da MMGME e os níveis da EMA em todos os eixos. A 

amplitude da MMG aumentou de forma linear de acordo com os níveis da EMA. Os 

valores da correlação linear foram R2 = 0,9488 para o eixo transversal, R2 = 0,9357 

no eixo longitudinal e R2 = 0,9557 no eixo perpendicular.  O coeficiente de correlação 

de Spearman confirmou a alta correlação significativa no eixo X (ρ = 0,9828; p < 

0,001), no eixo Y (ρ = 0,9798; p < 0,001) e no eixo Z (ρ = 0,9856; p < 0,001).  
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Figura 16 – Gráfico com valores da MMGME do eixo X em cada nível da espasticidade do 
grupo muscular agonista. 

 
 

 

Figura 17 – Gráfico com valores da MMGME do eixo Y em cada nível da espasticidade do 
grupo muscular agonista. 
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Figura 18 – Gráfico com os valores da MMGME do eixo Z em cada nível da espasticidade 
do grupo muscular agonista. 

 
O gráfico da Figura 19 refere-se ao módulo do sinal de MMG dos três eixos 

de vibração do grupo muscular agonista. De acordo com o gráfico, nota-se que a 

resultante do sinal foi semelhante aos eixos de vibração, havendo diferenças na 

amplitude entre os grupos de EMA, de acordo com o teste de Kruskal-Wallis (p < 

0,001). Houve ainda alta correlação tanto do teste de correlação linear (R² = 0,962), 

como no teste de correlação de Spearman (ρ = 0,9862; p < 0,001).  
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Figura 19 – Gráfico com os valores da |MMGME| do grupo muscular agonista, no 
domínio temporal. 

 

Os gráficos das Figuras 20, 21 e 22 mostram  os valores da mediana da 

energia nos músculos antagonistas nos eixos X, Y e Z. Com os resultados, verificou-

se respostas similares ao grupo agonista. Assim, o teste de Kruskall-Wallis 

determinou diferenças na mediana entre os grupos da EMA, com p < 0,001 nos três 

eixos de vibração. A amplitude também apresentou aumento linear em relação aos 

grupos de EMA, com alta significância definida pelo coeficiente de determinação de 

R2, que apresentou o valor de R2 = 0,8862 no eixo X, R2 = 0,8897 para o eixo Y e R2 

= 0,9083, para o eixo Z.  O teste de Spearman também confirmou correlação 

significativamente alta entre a MMGME  e a EMA apresentando ρ = 0,9865 (p < 

0,001), ρ = 0,9862 (p < 0,001) e ρ = 0,9861 (p < 0,001) nos eixos X, Y e Z, 

respectivamente.   
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Figura 20: Gráfico com valores da MMGME do eixo X em cada nível da espasticidade do 
grupo muscular antagonista. 

 
 

 
Figura 21 - Gráfico com valores da MMGME do eixo Y em cada nível da espasticidade do 

grupo muscular antagonista. 
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Figura 22 - Gráfico com valores da MMGME do eixo Z em cada nível da espasticidade do 
grupo muscular antagonista. 

 
A MMG resultante dos três eixos de vibração no grupo muscular antagonista 

está mostrado na Figura 23. De acordo com o gráfico, observa-se que a |MMGME| no 

grupo antagonista apresentou diferenças entre os grupos de EMA, determinado pelo 

teste de Kruskal-Wallis (p < 0,001). O aumento da amplitude teve alta correlação  

linear com o aumento da grau da EMA, com  R2 = 0,8935 no teste de correlação 

linear. O teste de de Spearman também mostrou alta correlação ρ = 0.9863 (p < 

0,001).  
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Figura 23 - Gráfico com valores da |MMGME|, do grupo muscular antagonista, no 

domínio temporal. 

 

Os resultados apresentados na análise temporal da MMG dos grupos 

musculares agonista e antagonista mostraram que quanto maior o grau da 

espasticidade, maior a amplitude do sinal da MMG. Assim, corrobora-se com as 

descrições de Lorenc-Koci et al. (1996) que também observaram maior amplitude do 

sinal da MMG com o aumento do tônus muscular. Esses autores examinaram a 

resistência muscular induzida por injeção em ratos e descreveram que a amplitude 

da MMG no músculo hipertônico foi maior quando se aumentava o tônus muscular e, 

quando induzia a redução do tônus, o sinal da amplitude da MMG apresentava-se 

diminuído (LORENC-KOCI et al., 1994). Isto confirma que as variações do sinal da 

amplitude da MMG têm relação com a variação do tônus.  

Seguindo a mesma linha de estudos, Huang et al.  (2006) verificaram o 

aumento na amplitude da MMG em indivíduos com espasticidade quando 

comparado a indivíduos hígidos, também mostrando que o nível de espasticidade 

influencia no aumento da MMG. As alterações da amplitude com o aumento da 

espasticidade decorrem das mudanças estruturais que refletem nos músculos 

afetados, atribuíveis à perda progressiva de sarcômeros e redução marcante nos 

feixes musculares e matriz de tecido conjuntivo (SHORTLAND et al., 2002). Além 

disso, os músculos espásticos possuem redução do comprimento de sarcômeros, o 
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que gera aumento de tensão muscular passiva, repercutindo com aumento no sinal 

da MMG na presente dissertação.  

Fridén e Lieber (2003), com o intuito de comparar a tensão muscular 

produzida em pacientes hígidos e espásticos, realizaram uma investigação por meio 

de biopsias e encontraram sarcômeros significativamente menores no grupo 

espástico (1,84 ± 0,05 µm, n = 15) em relação ao grupo hígido (2,20 ± 0,04 µm, n = 

35). Mostraram, ainda, que o módulo de elasticidade da relação tensão-deformação 

em fibras de músculo espástico foi quase o dobro (55,00 ± 6,61 kPa) da medida 

apresentada em fibras normais (28,25 ± 3,31 kPa). Assim, o menor comprimento dos 

sarcômeros e as alterações na elasticidade, sugerem que de fato há remodelagem 

dos componentes estruturais musculares afetados pela espasticidade. Isso implica 

na biomecânica muscular que reflete sobre a amplitude do sinal da MMG.  

Ao observar conjuntamente os resultados da MMGME dos músculos 

agonistas com a MMGME do grupo antagonista, percebe-se que ambos os grupos 

musculares tiveram respostas parecidas em relação à correlação linear. No entanto, 

os valores de R2 referentes aos eixos de vibração do grupo muscular agonista, 

apresentaram valores mais altos comparados aos valores dos eixos do grupo 

antagonista. A |MMGME| dos três eixos foi o que apresentou maior valor de R2 na 

correlação linear. Quanto aos eixos, o maior valor ocorreu no eixo Z, seguido no eixo 

X e Y. No grupo antagonista, o eixo Z foi o que apresentou maior valor maior de R2. 

Isto sugere que, entre os eixos de um mesmo grupo muscular, a mediana da energia 

do eixo Z, apresenta a melhor linearidade se comparado aos demais eixos. No 

entanto, isso não quer dizer que os outros eixos não possam ser utilizados para 

análise do grau do tônus muscular, pois todos mostraram significância estatística e 

fortes correlações.  A correlação obtida entre a MMGME dos músculos espásticos e a 

EMA nesta pesquisa corrobora com os relatos de Huang et al. (2006), que avaliaram 

a resposta neural e mecânica da espasticidade pela EMG e MMG. Porém, o trabalho 

dos autores limitou-se a avaliação isolada do músculo sóleo. Os autores concluíram 

que para o domínio do tempo houve correlação significativa (ρ = 0,490; p = 0,001) 

entre a amplitude da MMG com os valores do teste da EMA. A divergência no 

coeficiente de correlação obtido no trabalho de Huang et al. (2006) com os valores 

obtidos nesta dissertação pode ter acontecido devido às características das fibras 

dos músculos avaliados, pois o músculo sóleo, que foi avaliado pelos autores, possui 

maior número de fibras lentas, ou tipo I, enquanto os músculos avaliados na 
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presente dissertação, incluíram, em maior quantidade, músculos de fibras rápidas ou 

tipo II (JOHNSON et al., 1973). 

Para ocorrer movimento, mesmo os mais simples, há a intervenção 

coordenada de vários músculos. Neste sentido, entende-se que os músculos 

agonistas e antagonistas, músculos fixadores e neutralizadores atuam em conjunto e 

em sincronismo. No entanto, na espasticidade o processo de atuação coordenada 

não ocorre. Isto porque a espasticidade envolve movimentos involuntários e 

contração dos músculos agonistas e antagonistas simultaneamente, sem o processo 

correto de inibição recíproca (TANCREDO et al., 2013). Isso justifica a correlação 

obtida também no grupo antagonista.  

Krueger et al. (2012) avaliaram o sinal da MMG pelo processamento no 

domínio temporal de músculos antagonistas, coletando os sinais dos músculos vasto 

lateral, vasto medial e reto femoral. Como resultado, mostraram que a amplitude da 

MMG aumentou significativamente nos sujeitos com grau de espasticidade se 

comparada aos sujeitos sem espasticidade. Neste quesito, os dados apresentados 

pelos autores tiveram concordância com os resultados obtidos nesta pesquisa. 

Entretanto, o trabalho dos autores limitou-se à investigação em um pequeno número 

de voluntários e classificados em apenas dois graus da EMA. Por isso, não 

apresentaram dados conclusivos sobre a correlação da MMG do músculo espástico 

com a EMA. Diferentemente, nesta dissertação, o número de voluntários foi maior e 

a avaliação consistiu em todos os graus de espasticidade, atestando que a MMG foi 

sensível para detectar o aumento independente do grau.   

 

4.3  ANÁLISE NO DOMÍNIO ESPECTRAL  

 

Nos gráficos das Figuras 24 a 26 verificam-se os resultados da análise no 

domínio da frequência do grupo muscular agonista.  Observa-se que no eixo X 

(Figura 24), a MMGMF variou entre 20 Hz a 22 Hz, no grupo de EMA 0, e entre 23 Hz 

e 31 Hz, no grupo de EMA 4. No eixo Y (Figura 25), a mediana da frequência variou 

entre 15 a 20 Hz no grupo os voluntários sem resistência imposta ao movimento 

(EMA 0) e entre  21 Hz  a 28 Hz no grupo com maior resistência imposta ao 

alongamento passivo (EMA 4). No eixo Z (Figura 26), o grupo com EMA 0 
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apresentou mediana entre 15 Hz a 20 Hz e, o grupo EMA 4,  entre 21 Hz a 27 Hz. 

Deste modo, percebe-se que entre grupos de EMA, alguns sinais da MMGMF 

apresentaram sobreposições. No entanto, o teste de Kruskal-Wallis, não mostrou 

diferenças na mediana da frequência entre os grupos, sendo os estatísticos de p = 

0,4685 (eixo X); p = 0,0040 (eixo Y); p = 0,0059 (eixo Z).  

O coeficiente de determinação demonstrou linearidade, porém baixa, entre a 

MMGMF e a EMA sendo R2 = 0,3689; R2 = 0,3689 e R2 = 0,4883, nos eixos X, Y e Z, 

sequencialmente. Não diferente, o teste de Spearman também confirmou baixa 

correlação entre a MMGMF e a EMA sendo ρ = 0,5545 (p < 0,001) no eixo X;  ρ = 

0,6951 (p < 0,001) no eixo Y e  ρ = 0,6796 (p < 0,001) no eixo Z.  O sinal |MMGMF|, 

no domínio espectral do grupo muscular agonista está disposto na Figura 27. De 

acordo com o gráfico, observa-se que a |MMGMF|,   no grupo agonista apresentou 

diferenças entre os grupos de EMA, determinado pelo teste de Kruskal-Wallis (p < 

0,001). O aumento da amplitude teve alta correlação linear com o aumento do grau 

da EMA, com  R2 = 0,7902 no teste de correlação linear. O teste de de Spearman 

também mostrou alta correlação ρ = 0,8881 (p < 0,001).  

 

 

Figura 24 - Gráfico com valores da MMGMF do eixo X em cada nível da espasticidade do 
grupo muscular agonista. 
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Figura 25 - Gráfico com valores da MMGMF do eixo Y em cada nível da espasticidade do 
grupo muscular agonista. 

 
 

 

Figura 26 - Gráfico com valores da MMGMF do eixo Z em cada nível da espasticidade do 
músculo agonista. 
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Figura 27 - Gráfico com valores da |MMGMF| do grupo muscular agonista, pelo domínio 
espectral.  

 

 

Os gráficos apresentados nas Figuras 28, 29 e 30 referem-se à MMGMF da 

musculatura antagonista. Para este grupo muscular, verificou-se pelo teste de 

correlação linear entre a MMGMF e a EMA, o valor de R2 = 0,1841 no eixo X (Figura 

28); R2 = 0,1657 no eixo Y (Figura 29); R2 = 0,2026 no eixo Z (Figura 30). O 

coeficiente de correlação de Spearman também apresentou baixa correlação entre a 

EMA a MMGMF, sendo ρ = 0,3592 (p < 0,001); ρ = 0,4155 (p < 0,001); ρ = 0,4590 ( p 

< 0,001), nos eixos X, Y e Z, respectivamente. O teste de Kruskal-Wallis não 

demonstou diferenças na MMGMF entre os grupos, determinados pelos valores de p 

= 0,4685 (eixo X);  p = 0,2439 (eixo Y);  p = 0,1868 (eixo Z).  
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Figura 28 - Gráfico com valores da MMGMF do eixo X em cada nível da espasticidade do 
músculo antagonista. 

 

 

Figura 29 - Gráfico com valores da MMGMF do eixo Y em cada nível da espasticidade do 
músculo antagonista. 
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Figura 30 - Gráfico com valores da MMGMF do eixo Z em cada nível da espasticidade do 

músculo antagonista. 

 

O gráfico da Figura 31 refere-se ao módulo do sinal de MMG dos três eixos, 

processados no domínio espectral no grupo muscular antagonista. De acordo com o 

gráfico, houve diferenças na resultante da mediana da frequência entre os grupos de 

EMA, conforme teste de Kruskal-Wallis (p < 0,001). Verifica-se, ainda, correlação 

linear entre a |MMGMF| e a EMA, porém moderada, apresentando no teste de 

regressão linear o valor de R² = 0,4307. Já o teste de correlação de Spearman 

apresentou correlação também moderada, mostrando o valor de ρ = 0,6982 (p < 

0,001). 
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Figura 31 - Gráfico com valores da |MMGMF| do grupo muscular antagonista, no domínio 
espectral.  

 

Apesar dos valores da mediana da frequência no grupo “EMA 4” ser maior 

em relação ao grupo “EMA 0”, o aumento não teve linearidade entre os diferentes 

grupos classificados pela EMA. Além disso, é possível observar que voluntários 

classificados em grupo da EMA diferentes, apresentavam sinal de MMGMF 

parecidos, enquanto voluntários classificados dentro mesmo grupo de EMA 

apresentavam sinais da mediana da frequência diferentes.  No entanto, o coeficiente 

de Spearman confirmou que houve correlação, porém baixa, entre a MMGME e a 

EMA de músculos antagonistas, e moderada, entre a MMGME e a EMA no grupo 

agonista. Assim, na análise espectral, a menor correlação ocorreu no grupo 

antagonista. A mediana da frequência foi avaliada por Huang, Wang e Huang 

(2006). Esses autores também mostraram que a técnica de processamento de sinal 

no domínio da frequência, não é a mais viável para avaliar a espasticidade se 

comparada ao processamento no domínio do tempo. Nos dados apresentados pelos 

autores Huang, Wang e Huang  (2006), não se determinou correlação significativa 

entre os resultados. Neste quesito, os dados mostrados nesta dissertação se 

diferenciaram, pois houve correlação, principalmente no módulo dos três eixos, que 

mostraram correlação moderada. A diferença ocorrida entre os resultados 
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apresentados nos trabalhos daqueles autores e os resultados obtidos nesta 

pesquisa, novamente pode ser explicada pela diferença entre os músculos 

avaliados, principalmente em relação ao tipo de fibras, já que o trabalho dos autores 

limitou-se a avaliar somente o sóleo, que possui fibras lentas. Isso já foi verificado 

também na amplitude, no domínio temporal.  

Santos et al. (2015), em estudos preliminares, também utilizaram a MMG 

para avaliar músculos espásticos da articulação do cotovelo. Mostraram que a 

mediana da frequência teve variação entre os grupos de EMA avaliados, mostrando 

que a MMGMF foi sensível para detectar alterações no tônus. Contudo, o estudo dos 

autores contemplou poucos voluntários e não englobou todos os graus da 

espasticidade, o que não permitiu definir correlação fidedigna entre a MMGMF com a 

EMA. Assim, em concordância com os estudos preliminares dos autores, esta 

pesquisa também mostrou que a MMGMF teve sensibilidade com o maior tônus 

muscular, porém, como investigou-se em maior número de voluntários, a correlação 

não se manteve elevada.  

Como neste estudo utilizou-se das análises temporal e espectral para o 

processamento dos sinais da MMG, verificou-se que o descritor que apresentou 

melhor correlação com a EMA, com base nos valores de maior correlação, ocorreu 

no domínio do tempo, pela mediana da energia. Isto porque na análise temporal 

todos os eixos apresentaram forte correlação, inclusive na musculatura antagonista. 

Já na análise espectral, houve correlação fraca e moderada, indicando que o disparo 

das unidades motoras recrutadas na espasticidade não aumenta linearmente nos 

maiores graus de espasticidade, como acontece em contrações voluntárias 

máximas.   

A mediana da energia, no eixo transversal às fibras musculares, obtida no 

grupo muscular agonista (Figura 16), possibilitou determinar os limiares de 

correlação da MMG em cada grau da EMA. Com isso, atribuiu-se a cada grau da 

EMA os valores correspondentes na MMGME. O limiar para cada grau de EMA está 

exposto na Tabela 1, conforme as variações baseadas dos valores mínimos e 

máximos dos sinais adquiridos da MMGME. De acordo com a Tabela 1, o grupo EMA 

0 enquadra-se na faixa de valores entre 0,02 a 0,9 mV. O grupo EMA 1 apresenta 

valores entre 1,1 a 2,67 mV e assim sucessivamente nos demais graus de 

espasticidade. A definição das faixas de valores de MMGME relacionadas a cada 

grau de EMA possibilita substituir a EMA pela MMGME como forma de avaliação de 
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espasticidade. Isto porque o avaliador poderá determinar o grau espástico com o 

valor numérico e objetivo da MMGME correspondente e não pelo grau estimado 

subjetivamente pela EMA. Desta maneira, o procedimento de avaliação da 

espasticidade permaneceria sendo de fácil realização, porém baseado em 

resultados quantitativos, gerando maior segurança ao paciente e também ao 

profissional e, principalmente, minimizando a subjetividade que a EMA possui.       

 

Tabela 1 – Proposta de equivalência entre a EMA e |MMGME| do grupo muscular agonista. 

 
EMA MMGME (mV) 

0 0,03 a 0,94 

1 2,55 a 5,13 

1+ 6,72 a 8,40 

2 12,50 a 14,61 

3 17,73 a 19,91 

4 24,63 a 28,79 

  

 

Ainda pela análise da respectiva Tabela 1, é possível notar que entre os 

graus de EMA, ficaram lacunas em aberto dos valores de MMGME. Isto ocorreu, por 

exemplo, entre a EMA 1 e EMA 1+, onde o valor máximo de MMGME encontrado foi 

de 5,13 mV para o grupo EMA 1, e o valor mínimo da MMGME para EMA 1+ foi 6,72 

mV.  Assim, se a MMGME apresentada estivesse entre 5,13 mV a 6,72 mV não 

estaria definido em qual grau de espasticidade seria contemplado. Com isso, sugere-

se que a MMG é mais sensível e precisa que a EMA. No caso descrito, seria 

possível criar um novo nível de classificação de espasticidade entre o grau 1 e o 

grau 1+, o que também aconteceria entre os outros graus de EMA, exceto entre o 

grupo EMA 3 e EMA 4 que os valores foram sobrepostos. Todavia, para elucidar a 

sensibilidade e precisão da MMG em relação à EMA fazem-se necessários novos 

estudos com um grupo amostral maior do que estudado nesta dissertação. 
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4.4 LIMITAÇÕES 

 
Toda pesquisa realizada deixa algo a ser aprimorado em novas 

investigações, isto porque após a análise dos dados surgem novos questionamentos 

e possibilidades que a pesquisa atual não teve como objetivo investigar. Neste 

trabalho, destacam-se as seguintes limitações: 

(i) coleta da MMG ocorrer em apenas uma velocidade de estiramento. A coleta 

ocorreu desta maneira para contemplar o objetivo principal do estudo, que era 

correlacionar os sinais da MMG com a EMA, ou seja, não buscou verificar se os 

sinais da MMG estão correlacionados entre diferentes velocidades de 

estiramento; 

(ii) o grau de espasticidade pela EMA foi determinado pela sensibilidade de um 

único avaliador especialista na área, ou seja, não houve reprodução 

interavaliadores ou integração com plataforma de força ou equipamento 

isocinético para obtenção de valores quantitativos do nível de resistência 

imposta ao alongamento ocasionado pela espasticidade;  

(iii) posicionamento da mão do avaliador direto no membro a ser avaliado, podendo 

causar interferências no sinal da MMG. Esta limitação foi suprida com a coleta 

do sinal basal já com a mão sobre o segmento corporal a ser avaliado.   

 

4.5  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
Para a utilização da MMG como forma de avaliação quantitativa da 

espasticidade surgiram, a partir do trabalho desenvolvido, novas possibilidades de 

estudos para melhorar e aprofundar a técnica de avaliação. Assim, para dar 

continuidade, sugere-se:  

(i) verificar o comportamento dos sinais da MMG em diferentes velocidades de 

estiramento, para observar se a MMG mantêm a correlação com a EMA nas 

diferentes velocidades;   

(ii) quantificar dados de torque, em equipamento isocinético, e correlacionar com os 

sinais de MMG durante a avaliação da espasticidade. Neste estudo poderia 
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subdividir os graus de EMA, com base no torque. Com isso, estudar-se-iam os 

valores de sinais de MMG que não foram contemplados em nenhum grau de 

EMA, pelo fato da escala ser subjetiva e pouco sensível, poderiam tornar-se um 

novo grupo de classificação, justificando ainda mais a utilização da MMG em 

relação a EMA; 

(iii) quantificar, com testes estatísticos específicos e com uma amostra maior, a 

sensibilidade e a exatidão dos sinais de MMG em relação à EMA durante a 

avaliação da espasticidade. Desse modo, determinaria a variabilidade quando 

reproduzidos em grande escala.    
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5  CONCLUSÕES 

 
Nesta seção, apresentam-se as principais conclusões extraídas a partir da 

aplicação do protocolo experimental e seus resultados, e as perspectivas futuras 

esperadas com base nos resultados obtidos.  

  

5.1  CONCLUSÕES  

 
Neste trabalho apresentou-se, um novo método de avaliação quantitativa da 

espasticidade, a partir da correlação dos dados da EMA com os sinais da MMG. A 

partir dos resultados obtidos, conclui-se que:  

(1) a resposta temporal da energia do sinal vibracional (MMGME) aumentou 

linearmente com o grau da EMA, mostrando elevado coeficiente de correlação 

linear em cada eixo,  tanto no músculo agonista quanto no antagonista, sendo o 

eixo Z do músculo agonista que apresentou o maior valor (R2 = 0,9557) e o eixo 

X do antagonista que apresentou o menor valor (R2 = 0,8862). O maior valor do 

coeficiente de correlação de Spearman aconteceu no eixo X do grupo 

antagonista (ρ = 0,9865; p<0,001). A resultante dos três eixos de vibração 

também mostrou alta correlação em ambos os grupos musculares, com valores 

de R2 = 0,962; ρ = 0,9862 (p < 0,001) no grupo agonista e R2 = 0,8935; ρ = 

0,9863 (p < 0,001) no grupo antagonista;  

(2) a mediana da frequência (MMGMF) aumentou nos extremos do grupo de EMA, 

isto é, entre os grupos EMA 0 e EMA 4; porém, não variou linearmente. O maior 

valor do coeficiente de determinação entre a EMA e a MMGMF ocorreu no eixo Z, 

do grupo muscular agonista (R2 = 0,4883) e o menor valor no eixo Y, do grupo 

antagonista (R2 = 0,1657). No teste de Correlação de Spearman a maior 

correlação aconteceu entre o eixo Y do grupo agonista (ρ = 0,6951; p < 0,001) e 

o menor valor no eixo X do grupo antagonista (ρ = 0,3592; p < 0,001). Isto 

confirma que houve correlação significativa, porém fraca, no grupo antagonista e 

moderado, no grupo agonista. A resultante dos sinais de MMG obtidos nos três 

eixos de vibração, pela análise espectral também mostrou correlação, porém 
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moderada, nos dois grupos musculares, com R2 = 0,7902; ρ = 0,8881 (p < 0,001) 

no grupo agonista e R2 = 0,4307; ρ = 0,6982 (p < 0,001), no grupo antagonista; 

(3) houve melhor correlação da MMG com a EMA no domínio temporal. Assim, a 

mediana da energia mostrou ser a técnica mais adequada de processamento de 

sinal para correlacionar com a espasticidade, sendo este descritor mais viável 

para avaliar a espasticidade devido às fortes correlações com a EMA, em todos 

os eixos. Os valores do módulo dos três eixos, de ambos o grupos musculares, 

também comprovaram que a melhor correlação aconteceu no domínio temporal.  

(4) cada classe de EMA possui um limiar de correlação com a MMGME. Com isso, é 

possível substituir os valores gerados pela EMA por valores quantitativos da 

MMGME correspondente a cada classe. Com isso, sugere-se um método objetivo, 

eficiente, preciso e seguro para avaliar a espasticidade.  

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

Como principal legado deste estudo, destaca-se a afirmação de que o 

descritor obtido a partir do processamento no domínio do tempo, pela mediana da 

energia, é o que apresenta melhor correlação com a EMA. Isto permitiu definir a 

correlação entre os sinais de MMG que poderão substituir a EMA. Neste sentido, a 

pesquisa contribuiu positivamente às ciências da saúde por apresentar aos 

profissionais da área uma nova forma de classificar o grau da espasticidade. Esta 

nova forma é também relevante à saúde pública, pois permitirá o desenvolvimento 

de um novo método de diagnóstico, com baixo custo e maior segurança aos 

usuários.    

No entanto, para que esta nova forma de quantificar a espasticidade seja 

utilizada na prática diária dos profissionais de saúde, é necessário que o sistema 

tenha capacidade de determinar o grau de espasticidade em tempo real. Como na 

atualidade é comum os celulares inteligentes possuírem acelerômetros embutidos, é 

possível no futuro o desenvolvimento de um aplicativo que realize o processamento 

paralelamente à avaliação.  
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Por meio dos dados obtidos na Tabela 1, é possível adaptar valores e criar 

um esboço de funcionamento de aplicativo para celular, conforme ilustra a Figura 32. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 - Exemplo de suporte para acoplar o smartphone no membro espástico.  
 

 

Ao ser desenvolvido o aplicativo, caberia ao profissional da área médica 

acoplar o smartphoPne sobre o membro espástico e realizar o reflexo de 

estiramento. Nisso, o acelerômetro do smartphone captaria a vibração muscular e o 

aplicativo faria o processamento dos sinais e mostraria o resultado na tela. Se 

porventura o acelerômetro interno do celular não possuir sensibilidade suficiente 
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para detectar as vibrações musculares, poder-se-ia ainda utilizar sensores externos 

que seriam acoplados sobre os músculos espásticos e os sensores comunicar-se-

iam com o celular via rede sem fio (Bluetooth ou internet).  
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título Inicial da pesquisa: “Correlação do nível de espasticidade por meio da 

Escala de Ashworth Modificada com as técnicas de eletromiografia e 

mecanomiografia”.  

 

Pesquisadores, endereços e telefones:  

Elgison da Luz dos Santos, Fisioterapeuta, mestrando em Engenharia Biomédica da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – pesquisador responsável 

Prof. Percy Nohama (UTFPR) – Doutor em Engenharia Biomédica  

Prof. Eddy Krueger – Doutor em Engenharia Biomédica (UTFPR). 

Endereço: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Laboratório de 

Engenharia de Reabilitação. Av. Sete de Setembro, 3165 Bloco B, Sala 308 – 

Rebouças – Curitiba/PR. CEP 80230-901.  

Telefone: (41) 3310 4489.  

 

Orientador:  

Prof. Dr. Percy Nohama – Doutor em Engenharia Biomédica, professor da UTFPR.  

 

Local de realização da pesquisa:  

Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. 

Endereço do local: Rua Quintino Bocaiúva, 329 - Cabral, Curitiba - PR, 80035-090  

Fone do Local: (41) 3281-260 
 
 
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

 

1. Apresentação da pesquisa 

A espasticidade é caracterizada pelo aumento do tônus muscular (hipertonia). A 

escala modificada de Ashworth (EMA) é uma ferramenta usada para medir o nível de 

espasticidade que se baseia na quantificação da resistência quando os músculos 

são passivamente alongados. A escala varia de 0 (zero) a 4 (quatro) onde 0 (zero) 

corresponde ao tônus normal e 4 (quatro) equivale à rigidez articular (maior grau de 

espasticidade). Embora seja a mais usada clinicamente, a EMA é uma escala 

subjetiva, isto é, depende do grau de sensibilidade de cada avaliador. Assim, esta 



92 
 

 

pesquisa surgiu pela necessidade de uma avaliação quantitativa dos níveis de 

espasticidade e que seja mais confiável, independentemente da competência do 

terapeuta. A pesquisa utilizar-se-á de técnicas não-invasivas para medição de sinais 

neuromusculares, eletromiografia de superfície (EMG) e mecanomiografia (MMG), 

que serão correlacionados com a EMA. A técnica de EMG registra a atividade das 

unidades motoras (também conhecida como junção neuromuscular ou placa 

motora), por meio de eletrodos fixados na superfície da pele. A MMG é uma técnica 

não-invasiva utilizada para o registro das oscilações (vibrações) dos músculos 

durante os eventos de contração e alongamento muscular.  

 

2. Objetivo da pesquisa 

A pesquisa que você está sendo convidado a participar tem por objetivo principal 

correlacionar os níveis da avaliação da escala modificada de Ashworth de músculos 

espásticos com os sinais neuromusculares.  Para alcançar o objetivo principal, foram 

elencados os seguintes objetivos específicos: correlacionar a avaliação da escala 

modificada de Ashworth dos músculos bíceps e tríceps braquial e quadríceps e 

isquiotibiais com os sinais mecanomiográficos e eletromiográficos; determinar a 

técnica processamento do sinal mecanomiográfico e/ou eletromiográfico mais 

eficiente para identificar os níveis de espasticidade.   

 

3. Participação na pesquisa experimental 

A pesquisa experimental ocorrerá com a captação dos sinais mecanomiográficos 

e eletromiográficos por meio de instrumentos específicos nos membros espásticos. 

Para obter os sinais, sensores serão posicionados na pele, preso por fita dupla face, 

após tricotomia (raspagem dos pelos) e limpeza com álcool 70º. O pesquisador irá 

realizar teste clínico manual nos membros espásticos para avaliação do grau da 

espasticidade usando escala padronizada internacionalmente (Escala Modificada de 

Ashworth) enquanto os equipamentos captam e gravam os sinais das musculaturas 

por meio dos sensores presos na pele. Sendo assim, a pesquisa não usará métodos 

invasivos. Todos os participantes serão submetidos ao mesmo protocolo, não 

havendo nenhum grupo controle. Caso aconteça alguma intercorrência durante o 

protocolo, o pesquisador responsável pelo ensaio zelará pelo bem estar do 

indivíduo, buscando os recursos assistenciais necessários.  
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4. Confidencialidade 

A informação coletada será analisada em conjunto com aquelas obtidas de 

outros voluntários, sendo garantido o direito de confidencialidade e sigilo. Os dados 

serão utilizados para este estudo e a publicação dos resultados desta avaliação não 

terá exposição que possa identificá-lo como participante. Os dados obtidos ao final 

da pesquisa relacionadas à sua participação poderão ser apresentados em aulas, 

congressos, eventos científicos, palestras ou publicados em periódicos científicos. 

Porém, em nenhuma hipótese você será identificado, seja por nome ou qualquer 

outra forma de identificação.  

 

5. Desconfortos, Riscos e Benefícios. 

5a) Desconfortos e ou Riscos  

A pesquisa não apresenta riscos previsíveis durante o protocolo. Entretanto, 

embora com mínimas possibilidades, podem ocorrer alguns desconfortos, como: dor 

no membro espástico devido à realização do teste; aparecimento de eritema 

(vermelhidão) localizado ou irritação da pele (alergia) no local de fixação da fita 

adesiva dupla face; aumento do tônus momentaneamente; e mobilização articular 

excessiva.  

5b) Benefícios 

Este estudo trará benefícios diretos aos voluntários como também, por extensão, 

à população em geral. Os benefícios esperados diretamente ao voluntário incluem: 

informações pessoais sobre o nível de espasticidade do acordo com a EMA; 

informações sobre o estado atual de comprometimento e alterações de 

posicionamento dos membros avaliados; exames físicos nos membros a serem 

avaliados para verificar se há lesões na pele ou alterações musculares diferentes da 

espasticidade; melhora da autoestima e saúde psicofísica, pois o indivíduo sente-se 

útil ao contribuir com estudos relacionados ao seu diagnóstico; desenvolvimento da 

sociabilidade, pois o indivíduo participará da pesquisa em ambiente externo ao seu 

convívio diário, possibilitando fazerem novas amizades; estímulo para tornar-se uma 

pessoa ativa, pois o voluntário terá que se deslocar até o local de coleta da 

pesquisa. Quanto aos benefícios a população em geral, espera-se: gerar 

conhecimento para entender, prevenir ou aliviar um problema que afeta o bem estar 

das pessoas que possuem espasticidade; contribuição para uma forma de 

classificação quantitativa da espasticidade que auxilie no diagnóstico preciso e 
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confiável; desenvolvimento de alternativas efetivas de avaliação que permite 

monitorar a evolução de um tratamento proposto, independentemente do profissional 

avaliador; fomento cientifico na área de pesquisa.  

6. Critérios de inclusão e exclusão  

Participarão na pesquisa os sujeitos que estiverem dentro dos critérios de 

inclusão e exclusão, conforme descrito abaixo:  

6a) Inclusão: Pessoas com quadro de espasticidade em membros superiores ou 

inferiores; sexo masculino e feminino; e idade entre 18 a 50 anos.  

6b) Exclusão: Indivíduos instáveis clinicamente e que estiverem em internamento 

hospitalar ou sofrerem de intercorrências clínicas durante a pesquisa; fizerem uso de 

fármacos que podem alterar a condição neuromuscular; possuirem alteração 

cognitiva ou lesões cutâneas no local de posicionamento do eletrodo.  

 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo 

O participante terá total autonomia sobre a sua participação no estudo, ou seja, 

poderá retirar o consentimento de participação e sair da pesquisa a qualquer 

momento. Caso tenha interesse em deixar de participar da pesquisa, não há 

necessidade de apresentar justificativa e não terá nernhum prejuízo, perda 

financeira ou penalização. Fica garantido ao voluntário da pesquisa o direito de ser 

informado sobre os resultados parciais e finais da pesquisa. 

 

8. Ressarcimento ou indenização 

Fica claro que a participação é livre e voluntária, isto é, não haverá nenhuma 

forma de pagamento (compensação financeira) relacionada à participação e às 

informações fornecidas, tanto antes, durante ou após a participação do estudo. 

Entretanto, em casos de lesões ou agravantes à saúde que tenham ocorrido 

comprovadamente em virtude da participação no protocolo de pesquisa, os 

pesquisadores e as instituições participantes serão responsáveis e assumirão o 

ressarcimento dos tratamentos necessários.  

B) CONSENTIMENTO  
 
Conversei com o pesquisador sobre a minha participação neste estudo. Ficaram 

claros para mim os objetivos, as etapas da pesquisa, os riscos, desconfortos e 

benefícios, as garantias de confidencialidade, a possibilidade de esclarecimentos 
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permanentes e que minha participação ocorrerá espontaneamente sem nenhuma 

forma de gratificação. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e 

voluntariamente, participar deste estudo. Estou ciente que tenho autonomia sobre a 

minha participação e sou consciente que posso deixar o projeto a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. Fui esclarecido (a) ainda que, caso eu tenha 

dúvidas futuras, posso entrar em contato pelo telefone que me foi colocado a 

disposição (listado abaixo). Por ser Verdade, assino este termo e coloco meus dados 

para comprovação.  

Nome completo:______________________________________________________ 

RG:_____________ Data de Nascimento:___/___/______ 

Endereço:____________________________ Telefone:______________  
CEP:___________ Cidade:_________________ Estado: __________________ 
 

 
Assinatura: _____________________________ 

 
Data: ___/___/______ 

 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 
Assinatura pesquisador: ________________________ 
(ou seu representante) 

 
Data: ___/_____/_____ 

Nome completo:______________________________________________________ 
 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se 

comunicar com Elgison da Luz dos Santos, via e-mail: elgisantos20@gmail.com ou 

telefone: (41) 3310-4489. 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do 
sujeito pesquisado 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(CEP/UTFPR) 
REITORIA: Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, 
telefone: 3310-4943, e-mail: coep@utfpr.edu.br 
OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao 
pesquisador e outra ao sujeito de pesquisa. 
  

mailto:elgisantos20@gmail.com
mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE 3 - MODELO DE AVALIAÇÃO DEMOGRÁFICA DOS PARTICIPANTES 
DA PESQUISA 

 

DADOS PESSOAIS: 

VOLUNTÁRIO Nº: ________ Assinou TCLE em: _____ / _____/ _____________ 

NOME: ____________________________________________________________ 

SEXO: ______________ RG: ___________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____________ IDADE:  _____________________ 

CAUSA DA ESPASTICIDADE: _____________________________ 

TEMPO DE LESÃO (em meses): ______________________________________ 

 

MEMBROS ACOMETIDOS  

(  ) Membro superior direito  (  ) Membro Superior Esquerdo  

(  ) Membro Inferior direito   (  ) Membro Inferior Esquerdo 

 

GRUPO MUSCULAR ESPÁSTICO:  

Membro superior direito / Grau EMA __________________ / __________________ 

 Membro Superior Esquerdo / Grau EMA______________ / __________________ 

Membro Inferior direito / Grau EMA _________________   / ___________________ 

 Membro Inferior Esquerdo / Grau EMA_______________/____________________ 

TOTAL DE MEMBROS ACOMETIDOS/AVALIADOS: _____________ 

MÉDIA DOBRA CUTÂNEA: 

Membro superior direito  ___________  Membro Superior Esquerdo _____________ 

Membro Inferior direito  ____________  Membro Inferior Esquerdo  ______________ 

 

PESO: ___________   Altura: __________  IMC: ____________ 

 

MEDICAMENTOS EM USO / TERAPIA QUE REALIZA:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 - SINAIS DE MMG ADQUIRIDOS EM CADA EIXO DE VIBRAÇÃO  
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1 MSD 2 24 23 16 19 24 23 3,4800 4,4500 0,4450 3,6780 5,9049 3,6780

2 MSD 3 20 23 20 16 17 19 6,3200 8,3500 0,8350 3,9080 7,0930 5,8900

2 MSE 3 20 25 20 27 19 24 6,4500 8,3200 0,8320 3,9870 6,0940 4,9870

3 MSD 3 22 17 19 22 26 19 7,0900 7,3400 0,7340 4,9870 6,6740 4,9800

4 MSD 2 22 20 17 22 24 21 4,4500 3,7900 0,3790 1,9900 3,0980 2,9900

4 MSE 2 22 23 20 25 19 23 4,7600 3,2900 0,3290 2,9080 4,9485 2,9080

5 MSE 5 23 23 27 17 25 24 13,2100 17,3200 1,7320 11,7860 16,0950 12,8900

5 MIE 5 30 25 21 19 30 25 15,6700 16,1200 1,6120 12,8900 15,0940 14,8900

6 MSE 1 22 17 16 20 17 20 1,0100 1,3400 0,1340 0,9876 2,0890 1,9876

6 MIE 1 21 19 17 20 15 15 1,2200 1,4500 0,1450 0,8760 2,9987 2,8760

7 MID 3 20 19 20 21 15 21 7,7100 7,2900 0,7290 4,8700 6,0943 5,8700

7 MIE 3 24 20 22 17 28 14 7,9000 7,7500 0,7750 4,9870 6,9049 5,9870

8 MSD 2 20 23 21 25 14 17 3,9800 4,0100 0,4010 2,7860 4,9048 3,1860

9 MSE 0 21 18 16 17 17 17 0,0200 0,2310 0,0231 0,0450 1,8000 1,0450

9 MSD 0 20 16 19 14 16 20 0,1000 0,1660 0,0166 0,0980 1,9000 1,0980

9 MIE 0 22 15 17 20 17 20 0,9000 0,1450 0,0145 0,0890 1,9030 0,0890

9 MID 0 17 17 15 21 23 20 0,1100 0,6600 0,0660 0,0980 0,9080 0,0980

10 MSD 3 26 17 21 24 20 23 6,7600 6,5300 0,6530 3,8760 7,0123 4,8700

10 MID 4 29 20 20 29 22 21 11,5600 8,3500 0,8350 6,9080 8,9900 6,9080

11 MSD 1 23 18 18 21 20 22 1,1500 1,3400 0,1340 1,3560 2,9049 1,3560

11 MSE 1 22 17 21 20 25 18 1,3400 2,2300 0,2230 1,4560 2,3650 2,4560

12 MID 4 25 19 20 17 25 19 10,5500 11,4500 1,1450 11,2900 9,0950 9,5600

12 MIE 4 22 27 21 23 20 19 10,4300 13,0000 1,3000 10,1200 9,0493 8,4500

13 MSD 5 27 20 25 29 19 17 12,1000 14,3000 1,4300 12,8970 12,0948 13,8970

14 MSD 2 24 18 21 14 15 14 3,3400 3,5400 0,3540 3,5670 3,9080 3,5670

15 MSE 0 21 19 19 20 17 17 0,9000 0,1550 0,0155 0,0980 1,9080 0,0980

16 MSD 5 26 29 23 28 20 23 11,3900 17,9000 1,7900 12,9860 13,0958 11,9800

17 MID 1 22 22 17 19 20 15 2,6700 3,0200 0,3020 0,9870 2,2340 1,9870

17 MIE 1 19 18 21 19 25 18 1,9800 0,9700 0,0970 1,7300 2,0980 2,7300

18 MSD 0 20 16 20 14 14 13 0,0500 0,1450 0,0145 0,0320 1,2130 1,0320

19 MIE 4 21 20 24 25 17 24 8,9600 11,0000 1,1000 9,5600 8,4500 8,5400

20 MID 5 24 29 22 22 25 21 14,2100 15,0000 1,5000 15,9087 14,0940 15,9087

21 MSE 2 20 17 20 17 27 21 4,7800 4,7200 0,4720 3,3200 4,2019 4,3200

22 MSD 4 21 24 19 19 25 21 8,5500 10,5000 1,0500 7,5600 11,0940 8,5600
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ANEXO 1- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ 
REALIZADA A PESQUISA 
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ANEXO 2 - TERMO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA  
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