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RESUMO

GELAIN, Manuela Cristine. Análise térmica, eletromiográfica e mecanomiográfica
do músculo reto femoral durante o movimento de pedalada. 120 p. Dissertação –
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016.
Desde a década de 80, a obesidade mundial aumentou cerca de 36%. O
cicloergômetro é um recurso para combater a obesidade e também pode ser utilizado
como instrumento para manter, reabilitar e avaliar o condicionamento físico. Pedalar
promove uma série de benefícios ao organismo como a melhora do condicionamento
cardiorrespiratório, do sistema cardiovascular e musculoesquelético, das conexões
neurais e da autoestima. A termografia é um recurso utilizado para medir a
temperatura emitida pela superfície da pele. A eletromiografia (EMG) e a
mecanomiografia (MMG) quantificam e qualificam a contração muscular. O objetivo
desta pesquisa é investigar a viabilidade da análise térmica superficial da pele na
identificação das alterações metabólicas e vasculares geradas pela contração
muscular durante a pedalada, em indivíduos hígidos, por meio da correlação com os
sinais eletromiográficos e mecanomiográficos. Onze voluntários do sexo masculino
foram separados em dois grupos: sedentários (GS) e dos ativos fisicamente (GA). Eles
participaram do protocolo de pedalada com acréscimo de carga até a fadiga muscular
do músculo reto femoral. Dois testes (1 e 2), com intervalo de 1h entre ambos, foram
realizados. A coleta dos dados antropométricos, cardíacos, térmicos e dos sinais
neuromusculares resultou em tabelas exportadas ao software IBM SPSS Statistics
para análise da distribuição normal, percentagens, testes de Wilcoxon, Mann-Whitney
e correlação da temperatura com os sinais neuromusculares pelo teste de Spearman.
As medianas antropométricas dos participantes mostram para o GS a idade de 33±4,5
anos, massa de 82±12 kg, altura de 1,85±0,09 m, IMC de 23,95±2,65 kg/m2,
adipometria da coxa de 11,73±4,98 mm e perimetria de 0,55±0,04 cm. Já para o GA,
a idade de 28±12 anos, massa de 66,5±8,58 kg, altura de 1,76±0,04 m, IMC de
21,75±2,78 kg/m2, adipometria da coxa de 10±2,09 mm e perimetria de 0,57±0,02 cm.
A frequência cardíaca diminuiu 25% do primeiro para o segundo teste, assim como a
pressão arterial, sistólica e diastólica, em cerca de 3 e 15%, respectivamente, no GS.
A temperatura diminuiu de 1 a 3 °C em ambos os grupos; entretanto, o teste de
Wilcoxon comprovou o resultado significativo apenas para o GS no primeiro teste, com
p= 0,018, e no segundo, com p=0,043. Houve aumento da amplitude dos sinais da
MMG e EMG, entretanto, os testes de Wilcoxon e Mann-Whitney não apresentaram
p-valor significativo. Na correlação da temperatura com a contração muscular, por
meio do teste de Spearman, somente o GA apresentou um p-valor significativo e forte
na MMG (p=0,01 e r=1,000) e na EMG (p=0,01 e r= -1,000). Com esses achados,
concluiu-se que a variação térmica se comporta de modo inversamente proporcional
à variação de amplitude dos sinais de EMG e MMG e a temperatura representa um
parâmetro viável para análise das alterações metabólicas e vasculares geradas pela
contração durante as atividades aeróbicas com acréscimo de carga até a exaustão.
Palavras-chave:
Termografia,
eletromiografia,
mecanomiografia,
fadiga
neuromuscular, músculo reto femoral, pedalada.

ABSTRACT
GELAIN,
Manuela
Cristine.
Thermographic,
electromyographic
and
mechanomyographic analysis of rectus femoris muscle during cycling
movement. 120 p. Dissertation – Graduate Program in Electrical and Computer
Engineering of Federal University of Technology - Paraná. Curitiba, 2016.
From the 80s on, global obesity increased around 36%. Cycle-ergometer is a resource
to oppose obesity and it is also used as a tool to maintain, rehabilitate and evaluate
physical conditioning. Cycling promotes a number of benefits to the organism as the
improvement of cardiorespiratory condition, cardiovascular and musculoskeletal
system, neural connections and self-esteem. Thermography is a resource used to
measure body skin temperature. Electromyography (EMG) and mechanomyography
(MMG) allows quantifying and qualifying muscle contraction. The goal of this research
is to investigate the feasibility of surface skin thermal analysis in the identification of
metabolic and vascular disorders created by muscle contraction during cycling in
healthy
individuals,
through
correlation
with
electromyographical
and
mechanomiographical signals. Eleven male volunteers were separate on two groups:
sedentary (GS) and physically active (GA). Both participated on cycling protocol with
load increase until muscular fatigue of the rectus femoris occurs. There were two tests
(1 and 2) with 1h interval in between. After collection of anthropometric data, cardiac,
thermal and neuromuscular signals, tables were compiled and their values exported to
IBM's SPSS Statistics in order to check the normal distribution, percentages,
Wilcoxon’s and Mann-Whitney’s test and the correlation of temperature with
neuromuscular signals using the Spearman's test. The median anthropometric values
of the GS showed average age of 33±4,5 years, weight of 82±12 kg, height of
1,85±0,09 m, BMI of 23,95±2,65 kg/m 2, measurement of thigh’s skinfold thickness of
11,73±4,98 mm and perimeter of 0,55±0,04 cm. The average values for GA were: age
of 28±12 years, weight of 66,5±8,58 kg, height of 1,76±0,04 m, BMI of 21,75±2,78
kg/m2, measurement of thigh’s skinfold thickness of 10±2,09 mm and perimeter of
0,57±0,02 cm. The heart rate decreased 25% from de first to second test, likewise
systolic and diastolic arterial pressure around 3% and 15%, respectively, for GS.
Temperature decreased from 1 to 3 °C in both groups, however, Wilcoxon’s test proved
a significant result only to GS first test p=0,018 and second test p=0,043. The
amplitude of MMG and EMG signal increased, however Wilcoxon’s and MannWhitney’s tests did not show a significant p-value. Concerning temperature correlation
to muscle contraction by Spearman’s test, only GA showed a significant p-value and
strong correlation for MMG (p=0,01 and r=1,000) and EMG (p=0,01 e r= -1000) signals.
From these findings, it was concluded that thermal variation behaviors inversely
proportional to EMG and MMG amplitude variation, and temperature represents a
feasible parameter to analyze the metabolic and vascular disorders created by muscle
contraction during aerobic activities with load increase until exhaustion.
Keywords: Thermography, electromyography, mechanomyography, neuromuscular
fatigue, rectus femoris muscle, cycling.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2015), ocorreu um aumento de 36%
do índice de obesidade mundial, descrito nas pesquisas realizadas desde 1980 a
2013. A obesidade é um problema derivado da disfunção alimentar e/ou da tireoide e
que, somada à inatividade física, gera uma série de alterações sistêmicas. Entre elas,
pode-se citar a hipertensão arterial, dislipemia, a aterosclerose e diabetes mellitus.
O ciclismo é um esporte reconhecido mundialmente que pode minimizar ou
sanar as alterações sistêmicas desencadeadas pela obesidade. A sua prática
apresenta o intuito de competição, passeio, treinamento físico e tratamento
terapêutico (SO; NG; NG, 2005). Na área da saúde e em pesquisas científicas, o
cicloergômetro é utilizado como uma ferramenta para manter o condicionamento
físico, reabilitar e avaliar as condições cardiopulmonares, musculoesqueléticas e as
disfunções neurológicas (MUTTON et al., 1997).
As atividades aeróbias como a pedalada, promovem uma série de benefícios ao
organismo como a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, do sistema
cardiovascular e musculoesquelético, das conexões neurais1 e melhora da autoestima
pela liberação das endorfinas (KOEPPEN; STATON, 2009).
Para um bom desempenho durante a pedalada, é necessário que o sistema
nervoso central receba realimentação2 dos sistemas cardiopulmonar, vascular e
musculoesquelético, e ocorra equilíbrio na distribuição das fontes energéticas para
suprir as demandas metabólicas (COSTA, 2014). Isto deve acontecer, principalmente,
para os músculos responsáveis pela pedalada: o quadríceps, com ênfase no reto
femoral (ZUNIGA et al., 2011) e os gastrocnêmios, considerados a segunda bomba
cardíaca por auxiliar no retorno venoso (KOEPPEN; STATON, 2009).

1
2

Neuroplasticidade
Do inglês feedback
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A fraqueza desses músculos, além de prejudicar o desempenho da ciclista,
também pode complicar os movimentos funcionais nas atividades de vida diária como
caminhar, subir e descer escadas, agachar e sentar (NETO et al., 2012). Além de
comprometer os movimentos funcionais, acarreta no desenvolvimento de outros
transtornos no organismo como as alterações vasculares (varizes ou varicose)
(MARTINS, 2012), retardando o retorno venoso.
Um método capaz de verificar e prevenir modificações vasculares são as
imagens térmicas da superfície da pele, e sua constante medição das variações
ocorridas na temperatura. Deste modo, é possível identificar se a temperatura tecidual
é saudável ou patológica. A temperatura normal varia entre 30 e 36,5 ºC em repouso,
nos membros e nos locais próximos ao coração, respectivamente. Abaixo de 30 ºC,
pode representar alterações vasculares e acima deste valor, as inflamações ou outras
disfunções sistêmicas (DIAKIDES; BRONZINO, 2008). A exceção ocorre durante o
exercício físico, no qual a temperatura corporal pode alcançar 42º C (KOEPPEN;
STATON, 2009).
A termografia é um recurso utilizado para aquisição de imagens infravermelhas,
suas características a definem como um recurso não invasivo, inócuo, não ionizante,
sem contraste e que permite medir a temperatura emitida pela superfície da pele
(BRIOSCHI et al., 2007). As limitações de uso da termografia são a necessidade de
uma sala com a temperatura, umidade e iluminação controladas, além do custo do
equipamento (DIAKIDES; BRONZINO, 2008).
O uso da termografia para analisar a relação entre a temperatura na superfície
da pele e o comportamento neuromuscular durante a pedalada foi realizado em um
estudo de Quesada et al. (2015). Eles comprovaram a influência da temperatura na
resistência muscular e sugeriram que quanto mais resistente for a musculatura, maior
é o tempo de atividade sem variação da temperatura.
O comportamento neuromuscular pode ser quantificado e qualificado por meio
de eletromiografia (EMG) e de mecanomiografia (MMG). A EMG é considerada
padrão-ouro para a contração isocinética e isotônica3 como na pedalada. Para Perry
et al. (2001), ao comparar a EMG com a MMG, ambas foram eficientes nos registros
dos sinais neuromusculares. A diferença é que o primeiro método proporciona uma
estimativa da força (contração e relaxamento) utilizada durante os movimentos

3
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dinâmicos (DROST et al., 2006) e o segundo, além disso, também consegue verificar
a taxa de disparo e o recrutamento das unidades motoras. Ao serem utilizadas em
conjunto, complementam as informações sobre a contração muscular (ISLAM et al.,
2013).
A MMG é uma técnica utilizada para medir as oscilações laterais musculares,
por meio de um sensor triaxial sobre a pele do indivíduo (KRUEGER-BECK et al.,
2010), a qual permite uma análise do tipo de fibra, da força e fadiga muscular; a
frequência de ressonância; e suas propriedades contráteis (IBITOYE et al., 2014).
Entretanto, sua limitação consiste na presença de ruídos que podem ser ocasionados
por vibrações decorrentes da contração dinâmica (GELAIN et al., 2014; IBITOYE et
al., 2014).
A termografia é um recurso novo utilizado para auxiliar no diagnóstico médico
das alterações sistêmicas, apresentadas por Diakides e Bronzino (2008), sendo pouco
utilizada como um método preventivo na área da saúde.
Nenhum estudo de correlação entre termografia, EMG e MMG foi encontrado na
literatura. Inicialmente, o desenvolvimento de pesquisas na área de reabilitação
musculoesquelética visa melhorar o condicionamento físico, o desempenho e a
diferenciação entre os músculos mais e menos condicionados, nos indivíduos higídos.
A temperatura superficial poderá ser utilizada como um parâmetro de prevenção ao
aparecimento das alterações sistêmicas e metabólicas que geram a fadiga muscular,
devido à intensidade da contração muscular. Em um segundo momento, as pesquisas
podem ser ampliadas abrangendo as disfunções neurológicas, musculares,
vasculares e sistêmicas como auxílio na reabilitação.

1.2

Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a viabilidade da análise
térmica superficial da pele na identificação das alterações metabólicas e vasculares
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geradas pela contração muscular durante o movimento de pedalada, em indivíduos
hígidos, por meio da correlação com os sinais eletromiográfcos e mecanomiográficos.

1.2.2 Objetivos específicos

Especificamente, pode-se elencar os seguintes objetivos:
1. elaborar um protocolo de ensaio envolvendo análise termográfica,
eletromiográfica e mecanomiográfica durante a pedalada;
2. avaliar quantitativamente as variações da temperatura superficial da pele
na região do músculo reto femoral, utilizando a termografia antes e nos
momentos finais da pedalada;
3. avaliar quantitativamente o comportamento neuromuscular do músculo reto
femoral por meio da eletromiografia e mecanomiografia durante a pedalada;
4. correlacionar as variações de temperatura e sinais eletromiográficos e
mecanomiográficos dos voluntários com as alterações vasculares e
sistêmicas desencadeadas pela contração muscular.

1.3

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação será organizada em cinco capítulos. No Capítulo 1,
contextualiza-se o problema estudado e definem-se os objetivos. No Capítulo 2,
apresenta-se a fundamentação teórica com a revisão da literatura sobre a termografia,
EMG e MMG, na verificação das alterações sistêmicas e metabólicas que geram a
fadiga muscular. O Capítulo 3 descreve os materiais e métodos utilizados nos
procedimentos experimentais. No Capítulo 4, serão exibidos os resultados do
protocolo, a discussão com base na literatura consultada, as limitações da pesquisa e
sugestões de trabalhos futuros. Por fim, no Capítulo 5, apresentam-se as conclusões
resultantes da pesquisa, a contribuição científica e acadêmica trazida por essa
pesquisa e suas perspectivas futuras.
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2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) E PERIFÉRICO

2.1.1 Regiões do SNC no controle motor

Andar, correr, pegar, lançar, pedalar, enfim, movimentar-se, são ações
voluntárias que dependem do sincronismo entre o corpo e a mente. Para controlar um
movimento há uma integração de algumas regiões cerebrais como córtex cerebral,
tálamo, hipotálamo, hipófise, sistema límbico, núcleos da base e cerebelo.
O córtex cerebral é dividido em até 52 áreas, com capacidade para interpretar,
originar ações e transmitir informações visuais, auditivas, vestibulares, gustativas,
olfatórias, somestésicas e motoras. Dentre essas áreas, duas regiões regulam os
processos de controle motor: o córtex motor voltado ao planejamento motor, as
tomadas de decisão e execução dos processos que originam os movimentos
voluntários (vide Figura 1); e o córtex somatossensorial, responsável pela percepção
sensorial (MENESES, 2011).

Figura 1. Planejamento, iniciação e execução do movimento. O movimento voluntário será
gerado a partir de uma ideia, cuja ação muscular será planejada pelas áreas secundárias do
córtex, núcleos da base e cerebelo. Na sequência, a integração dessas informações é realizada
na área de associação e repassada ao córtex motor (áreas primárias) que transmitirá o impulso
neural para os músculos. A retroalimentação ou feedback (setas em vermelho) retorna à
informação via aferente até o cerebelo e córtex, permitindo ajustes motores durante a
execução motora. Adaptado de SILVERTHORN (2010).
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O córtex motor é dividido em três áreas, conforme Machado e Hartel (2014):
1. áreas motoras primárias, que regulam as respostas musculares distais4 e
dos membros; além disso, também executam os planejamentos motores;
2. áreas motoras secundárias, voltadas ao planejamento motor (músculos que
realizam o movimento, duração e o grau da contração), à decisão da execução e que
também estão relacionadas à regulação dos movimentos sequenciais complexos do
tronco e músculos proximais5;
3. áreas de associação ou terciária, que recebem e integram as informações
sensoriais e motoras.
O córtex somatossensorial recebe, via aferente, informações exteroceptivas6
referentes aos mecanorreceptores7, termorreceptores8, nociceptores9, informações
proprioceptivas10 sobre alongamento ou estiramento e tensão, relacionados ao fuso
e órgão tendinoso de Golgi, respectivamente (KOEPPEN; STATON, 2009).
O tálamo é uma região de transferência e integração das informações do
córtex cerebral e outras estruturas associadas aos processos sensoriais, motores,
autonômicos e emocionais (SIEGEL; SAPRU, 2011). O hipotálamo está relacionado
ao controle das funções viscerais, principalmente a temperatura corporal
(termorregulação), respostas endócrinas, comportamentais como a fome, sede
(hidratação), emoção e comportamento sexual e formação de memórias (SIEGEL;
SAPRU, 2011). A hipófise é a porção inferior do hipotálamo e sua função é controlar
o sistema endócrino por meio da síntese ou liberação hormonal à célula-alvo11. A
comunicação entre o hipotálamo e a hipófise ocorre pela via eferente do trato
hipotálamo-hipofisário. Sua importância durante o controle motor está relacionada à
regulação das endorfinas, adrenalina ou epinefrina e noradrenalina (MACHADO;
HAERTHEL, 2014).
O sistema límbico representa quatorze regiões cerebrais, conforme Machado
e Haerthel (2014), dentre elas o hipotálamo, amigdalas, córtex, núcleo accumbens.
Auxiliam nos processos relacionados às emoções como as reações de luta e fuga,

4

Afastados do eixo axial
Perto do eixo axial
6 Estímulo externo ao corpo
7 Receptores de tato, pressão e vibração
8 Receptores que informam sobre a temperatura
9 Receptores da dor
10 Posição e movimento corporal
11 Receptor glandular, muscular ou orgânico que receberá um sinal do SNC e gerará uma resposta
5
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medo, prazer, motivação, recompensa e armazenamento de memórias. Este sistema
influencia na performance psicomotora durante a atividade física, por controlar a
liberação de dopamina, envolvida nos processos de prazer e motivação (DISHMAN;
O'CONNOR, 2009).
Os núcleos da base, caudado, putâmen e globo pálido, visualizados na Figura
2, fazem conexão com cortéx e tálamo pela via talamocortical, sendo assim, são os
reguladores dos circuitos motores, oculomotor, límbico e pré-frontal12 (CHAUDHURI;
BEHAN, 2000). Sua funcionalidade está voltada à integração desses estímulos
motores bem como sua transmissão ao tálamo (KOEPPEN; STATON, 2009).

Figura 2. Núcleos da Base (2016a).

O sistema vestibular gera informações quanto a aceleração, direção e
deslocamento da cabeça e as transmitem ao cerebelo que integrará com os estímulos
aferentes sobre os movimentos voluntários, em relação à coordenação motora, força,
sentido, tônus muscular, manutenção da postura e equilíbrio. O cerebelo, em conjunto
com o córtex motor, via córtico-ponto-cerebelar13, e os núcleos da base, são as

12
13

Região da razão
Conexão entre córtex, cerebelo e ponte
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principais áreas envolvidas nos processos de planejamento, tomada de decisão,
execução e correção do movimento em execução (MACHADO; HAERTEL, 2014).

2.1.2 Controle motor

Os movimentos são controlados em três níveis, visualizados na Figura 3, (a)
córtex cerebral e núcleos da base, responsáveis pelos movimentos voluntários; (b)
tronco encefálico e cerebelo, que controlam os movimentos de olhos e mãos,
manutenção do equilíbrio, coordenação motora, os reflexos posturais; (c) medula
espinhal, integra os reflexos espinhais e participa no controle dos proprioceptores
musculares, explicada na seção 2.1.3 (SILVERTHORN, 2010).

Figura 3. Divisões do controle motor:(1): entrada sensorial; (2): planejamento e tomada de
decisão; (3): coordenação e ajuste temporal: entrada cerebelar; (4): execução; (5): ajustes na
marcha, postura e equilíbrio; (6): feedback. Adaptado de SILVERTHORN (2010).

A ideia de realizar um movimento voluntário é gerada na região do córtex préfrontal, sendo transmitida as áreas motoras secundárias e de associação que recebem
informações do córtex motor, sensorial e cerebelo (1) sobre a propriocepção. O
planejamento e tomada de decisão são definidos pelos núcleos da base e tálamo (2).
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Os ajustes dos movimentos são realizados pelo cerebelo (3) e repassados ao córtex
motor, núcleos da base e tálamo (5). A execução do plano motor é gerada pelo córtex
motor (áreas primárias) e no tálamo (4). Este impulso neural é transmitido ao tronco
encefálico, medula espinhal, junção neuromuscular14 (contração muscular), e a
realimentação é gerada pelo receptores sensoriais que serão repassados à medula,
cerebelo e córtex sensorial (KOEPPEN; STATON, 2009; SILVERTHORN, 2010;
MENESES, 2011; MACHADO; HAERTHEL, 2014).

2.1.3 Proprioceptores musculotendíneos

Existem dois tipos de receptores musculotendíneos envolvidos nos processos
que controlam o estiramento (comprimento) e o nível de tensão (contração) muscular,
o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi (OTG), respectivamente (JUNQUEIRA;
CARNEIRO, 2008).
O fuso muscular apresenta duas estruturas, a camada externa constitui as
fibras musculares extrafusais e a interna, as fibras intrafusais. A fibra extrafusal é
inervada pelo motoneurônio alfa15, o qual emite a resposta eferente. Já a fibra
intrafusal é dividida em região central ou equatorial com terminações anulares
sensitivas, cuja função é transmitir, via fibra gama aferente Ia16, informações à medula
espinhal. Já as regiões polares ou periféricas recebem os estímulos dos
motoneurônios gama17 para aumentar ou diminuir o estiramento, visualizados na
Figura 4 (MACHADO; HAERTHEL, 2014).

14

Placa motora, recebe as informações do SNC e repassa o estímulo ao musculo
Nervo motor, o estímulo segue da medula ao músculo
16 Nervo aferente, o estímulo segue do músculo à medula
17 Nervo motor, o estímulo segue da medula ao músculo
15
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Figura 4. Fuso muscular, OTG e controle reflexo do músculo. Adaptado de SILVERTHORN
(2010).

As regiões polares das fibras intrafusais mantém uma quantidade de
estiramento constante que desencadeia estímulos frequentes das terminações
anulares à medula que geram uma resposta aos motoneurônios gama. Este
mecanismo age na regulação do tônus muscular, ou seja, mesmo em repouso a
musculatura permanece com uma tonicidade/tensão (SILVERTHORN, 2010).
Além de regular o tônus muscular, as fibras intrafusais regulam o comprimento
muscular durante os movimentos voluntários. Quando as fibras extrafusais aumentam
o comprimento muscular, estira-se a porção periférica das fibras intrafusais, o que
gera um aumento da frequência de disparos neurais da região central intrafusal. Na
sequência, a medula gera uma resposta via gama eferente para diminuir o
comprimento muscular ao estado de repouso, este processo é denominado reflexo de
estiramento para evitar uma lesão por excesso de estiramento (BROOKS; FAHEY;
BALDWIN, 2013).
O OTG é um receptor localizado na junção musculotendínea, ao contrário do
fuso muscular que é no ventre muscular. Sua função é regular a quantidade de tensão
gerada pela contração nos tendões, seja na contração concêntrica, excêntrica ou
isométrica. O aumento da tensão nos tendões aumenta a frequência de disparos
sinápticos do OTG na via aferente Ib para medula espinhal, conforme ilustrado na
Figura 4. Nela ocorrerá um estímulo inibitório, via motoneurônios alfa, para diminuir
ou cessar a contração muscular, a fim de evitar uma lesão durante atividade física,
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este processo é denominado reflexo miotático inverso (SILVERTHORN, 2010;
BROOKS; FAHEY; BALDWIN, 2013).
O controle motor não é apenas influenciado pelas trocas de informações entre
o SNC e o Sistema Nervoso Periférico (SNP), mas também pela temperatura corporal
que regula uma série de eventos metabólicos durante o exercício físico (ABBISS;
LAURSEN, 2005). Um método capaz de auxiliar a monitorar o comportamento da
temperatura é a termografia.

2.2

TERMOGRAFIA

2.2.1 História da temperatura e radiação térmica

A temperatura é um parâmetro indicativo de saúde e vem sendo utilizada desde
os tempos de Hipócrates, 400 A.C. (LAHIRI et al., 2012). Em 1592, Galileu Galilei
inventou o primeiro termoscópio, um tubo de vidro com uma ponta metálica e um
líquido dentro, capaz de aferir o calor corporal (RING, 1998). No final do século XVII
e início do século XVIII, Fahrenheit propôs que deveria existir uma graduação para
indicar o valor da temperatura e Celsius conseguiu graduar em centigrados, 0-100
(valores da água no estado gasoso e sólido, respectivamente). Porém, foi Linnaeus
quem realmente solucionou o problema da escala propondo a sua inversão (0-100,
sólido para o estado gasoso), sendo essa última utilizada até hoje (RING, 2007). Neste
período, George Martine criou o termômetro e iniciou as pesquisas com humanos e,
em 1868, Carl Wunderlich estabeleceu uma faixa de temperatura corporal
considerada saudável, entre 36,3 a 37,5 °C (LAHIRI et al., 2012).
A temperatura (T) é uma grandeza física utilizada para identificar a variação
térmica, seja para o frio ou calor, por meio da energia cinética em equilíbrio (vibração
das moléculas). O equilíbrio molecular é alcançado quando as moléculas vibram em
uma mesma frequência, pela transmissão de calor, até igualarem a temperatura
(SANCHES, 2009).

36

Uma das formas de medir a temperatura corporal é utilizando o Sistema
Internacional de Unidades (SI), Kelvin (K). Ela representa a medida do zero absoluto
e o ponto triplo da água (combinação da temperatura e pressão formando o equilíbrio
termodinâmico nos três estados da matéria, o sólido líquido e gasoso), sendo
equivalente a Celsius (° C) quando 0 K é igual a -273,15 °C.
Nos corpos homeotérmicos, a temperatura não sofre grandes variações e o
calor pode ser transmitido de três formas:


pela condução, quando o calor flui das moléculas ou átomos com
temperatura mais elevada para os de menor temperatura, por meio do
contato físico direto;



pela convecção, quando a energia é transferida de uma superfície para
líquidos, gases ou fluidos em movimento (reações químicas);



e pela radiação térmica, na qual os raios infravermelhos, alguns espectros
de luzes e a luz ultravioleta são propagados pelas ondas eletromagnéticas,
os fótons, (ÇENGEL; BOLES, 2015).
A radiação térmica ou infravermelha foi descoberta por Willian Hershel (1800),

e seu filho, John Hershel (1840), produziu a primeira imagem térmica (RING, 2007).
Apenas em 1960 a qualidade das imagens melhorou e, assim, elas passaram a ser
utilizadas como um recurso para pesquisas na área médica (LAHIRI et al., 2012).
A radiação infravermelha pode ser visualizada na Figura 5, na faixa de
comprimento de onda entre 750-1000 nm, no espectro das ondas eletromagnéticas.

Figura 5. Espectro das ondas eletromagnéticas (2016b).

O corpo humano realiza, constantemente, manutenções da temperatura, sendo
esta uma forma de preservar o ambiente termorregulátorio do organismo para manter
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suas funções homeostáticas18. Os raios infravermelhos são uma fonte de radiação
térmica emitidos por meio da dissipação do calor pela pele e podem ser visualizados
pela câmera termográfica (DIAKIDES; BRONZINO, 2008).

2.2.2 Aplicações da Termografia

O tecido epitelial é o maior órgão do corpo humano e conforme a variação de
sua estrutura matricial há formação de diferentes tecidos como fáscias, ligamentos,
tendões, músculos, nervos, cartilagens e ossos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). A
pele reveste a superfície do corpo e cada camada recebe um nome específico, devido
à profundidade e função, como ilustrado na Figura 6.

Figura 6. Camadas da pele. TNL: terminais nervosos livres; GS: glândula sudorípara. Adaptado
de MCARDLE; KATCH; KATCH (2010).

A epiderme é a camada superficial com espessura de até 1,5 mm, composta
por anexos da pele como as unhas, pêlos, glândulas sudoríparas e sebáceas. A derme
é a camada intermediária com espessura de até 3 mm, que além dos anexos, também

18

Dentro do padrão normal de funcionamento
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apresenta os vasos sanguíneos e linfáticos, receptores, terminações nervosas, nervos
e músculo piloeretor. A hipoderme é a última camada antes dos músculo esquelético,
preenchida com tecido adiposo, sua espessura varia de acordo com a porcentagem
de gordura corporal, e funcionalmente serve como reserva de energia e manutenção
da temperatura corporal (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008).
Essas camadas da pele estão relacionadas à termorregulação com as formas
de dissipação do calor, por meio da corrente sanguínea: a convecção, pelo
aquecimento gerado pela contração muscular; a condução, por meio da pele; a
radiação térmica; a sudorese e a evaporação.
A termografia é um recurso utilizado para aquisição de imagens térmicas. Ela
possibilita investigar as imagens em busca de eventos que ocorrem na epiderme e
derme. Suas características a definem como um recurso não invasivo, inócuo, não
ionizante, sem contraste e permitem medir a temperatura emitida pela superfície da
pele (BRIOSCHI et al., 2007). Por meio da detecção de radiação infravermelha
corporal, obtém-se a variação da temperatura (LAHIRI et al., 2012).
As áreas de aplicação da termografia são descritas por Diakides e Bronzino,
(2008): na oncologia, as possíveis inflamações da mama podem indicar o
desenvolvimento de tumores ou câncer; no controle da dor; nas desordens vasculares
como no diabetes; na reumatologia, visando as inflamações articulares, as artrites; na
neurologia; em transplantes de órgãos; na oftalmologia, para a catarata; na viabilidade
tecidual nas queimaduras; nas desordens dermatológicas como as alergias; no
monitoramento de drogas e terapias; na avaliação da tireoide; nas aplicações
dentárias; nas alergias respiratórias; no esporte e na reabilitação médica.
As imagens infravermelhas, além de captarem as radiações térmicas, também
podem revelar as modificações vasculares pela modificação da temperatura como na
pesquisa de Martins (2012), que envolvia a comparação térmica de indivíduos
saudáveis e com varizes em membros inferiores e avaliações pré-cirúrgicas, também
explicadas nas revisões termográficas (LAHIRI et al., 2012; RING; AMMER, 2012;
MEIRA et al., 2014).
Na área de reabilitação, as imagens térmicas são utilizadas para verificar as
condições inflamatórias, ortopédicas, miofasciais e ligamentares (GARCIA, 2004;
zBANDEIRA et al., 2012; FREITAS et al., 2013; ROSSI; SEHNEM; REMPEL, 2013).
A resistência muscular durante a pedalada e o mapeamento da temperatura dos
músculos durante a pedalada (QUESADA et al., 2015; QUESADA et al., 2016) e a
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alteração da temperatura durante a fadiga muscular em pequenos esforços
(BARTUZI; ROMAN-LIU; WISNIEWSKI, 2012).
A termografia ainda não foi utilizada como um recurso preventivo e de
promoção da saúde, apenas de auxílio diagnóstico. Nesta área, por meio da medição
da temperatura, de acordo com Hadzic et al. (2015), é possível prever o surgimento
da fadiga muscular, por estar relacionada aos eventos, metabólicos, vasculares e da
termorregulação (LAHIRI et al., 2012; RING; AMMER, 2012).

2.2.3 Termorregulação

O sistema termorregulador possui a finalidade de manter constante a
temperatura central (cabeça, tórax e órgãos) em dias quentes ou frios e/ou durante o
exercício físico. De acordo com Fox (2010), este sistema utiliza os seguintes
mecanismos de controle:
1. sistema

nervoso

central,

especificamente

o

Hipotálamo

(o

centro

termorregulador), contém neurônios termossensíveis que coordenam as ações
eferentes de aquecimento ou resfriamento corporal, conforme as informações
aferentes recebidas;
2. termorreceptores periféricos (cutâneos, viscerais, em grandes veias e na
medula espinhal) são responsáveis por transmitir as informações aferentes sobre a
temperatura;
3. os efetores térmicos são órgãos (sistema musculoesquelético, vascular e
glandular) que efetuam a resposta do SNC para corrigir a temperatura central.

Para manter a homeostase corporal, o hipotálamo recebe as sinapses dos
termorreceptores periféricos, caso a mensagem seja para gerar ou conservar calor, o
hipotálamo

posterior

promoverá

uma

vasoconstrição

periférica,

contrações

musculares (tremores), piloereção, a liberação de noradrenalina, adrenalina e tiroxina
para elevar o metabolismo basal (MACHADO; HAERTHEL, 2014). Já na perda de
calor, o hipotálamo anterior (pré-óptico) gera uma vasodilatação periférica e sudorese,
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para dissipar o calor por condução, convecção, evaporação e radiação (ABBISS;
LAURSEN, 2005).
O organismo gerencia as calorias diárias, por meio do balanço entre a perda
e o ganho ou manutenção de calor, para sua dissipação ocorrerá a radiação,
condução, convecção e evaporação. Entretanto, para a sua manutenção ou ganho, o
corpo utiliza como fonte o metabolismo basal, a atividade muscular, os hormônios, os
efeitos térmicos dos alimentos, as modificações de posturas e as influências do
ambiente (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2010).
A variação de temperatura também é regulada pelo lúmen dos vasos, ou seja,
vasodilatação, na dissipação do calor e vasoconstrição para a sua manutenção. Esse
fenômeno é nomeado de autorregulação miogênica.

2.2.4 Autorregulação miogênica

A autorregulação miogênica é a capacidade do músculo liso dos vasos
sanguíneos em regular seu próprio estado contrátil que é influenciado pela pressão
arterial, a quantidade de fluxo de sangue e os hormônios. Existem duas formas de
regulação local do sangue durante a atividade física: a hiperemia ativa (A) e a
hiperemia reativa (B), como ilustrado na Figura 7.
Em “A” existe o aumento do metabolismo aeróbio, diminuição da quantidade
de O2, aumento de CO2 que desencadeia a vasodilatação para suprir a baixa demanda
de O2, deste modo, o fluxo sanguíneo acompanha o aumento da atividade metabólica.
Já em “B” há uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo, o que promove o
acúmulo de CO2, H+ e gera a hipóxia19 tecidual. Para evitar processos danosos, o
organismo responde com a liberação de NO20 que, em conjunto com o CO2, gera uma
vasodilatação mais significativa. Assim, quando o bloqueio arterial for removido, os
vasodilatores são dissipados pela restauração do fluxo de sangue e o lúmen do vaso
retorna ao seu tamanho original (SILVERTHORN, 2010).

19
20

Baixa concentração de O2 no tecido
Óxido nítrico
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Figura 7. Hiperemia ativa (A) e hiperemia reativa (B). Adaptado de SILVERTHORN (2010).

A contração muscular pode gerar a interrupção momentânea do fluxo
sanguíneo, promover a isquemia21 e hipóxia local (WINTER et al., 2007). A falta de
oxigênio estimula os neurônios sensitivos a enviarem impulsos dolorosos para o SNC
que gera uma resposta inibitória à atividade, na tentativa de proteger o sistema
musculoesquelético (AMANN; DEMPSEY, 2008).
Esse processo sofre influência da intensidade da atividade física que será
explicado e diferenciado na discussão seção 4.2 imagens infravermelhas.
A regulação metabólica somada à variação térmica é considerada um sistema
de proteção ao organismo. Quando o metabolismo não se adapta ao nível de atividade
física e os processos de eliminação do calor são superados pela produção do mesmo,
ocorrerá a fadiga (LEVELS et al., 2012).

21

Diminuição ou suspensão do fluxo sanguíneo, em um local, gerada pela obstrução arterial ou pela
vasoconstrição
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2.2.5 Fadiga central e periférica

Fadiga é definida como uma sensação de cansaço, derivada de um esforço
extenuante decorrente de uma atividade física e/ou estressante, sendo originada por
alterações fisiológicas de ordem hormonal, química e metabólica em órgãos, tecidos
e células na região central e/ou periférica (ABBISS; LAURSEN, 2005; MCMILLAN,
2016; MERRIAM-WEBSTER, 2016). A fadiga central é a redução progressiva da
velocidade e da frequência de condução do estímulo do SNC para o motoneurônio
periférico durante o movimento (ASCENÇÃO et al., 2003). Já a fadiga periférica está
relacionada à redução da força máxima exercida por um músculo ou um grupo
muscular, devido aos mecanismos periféricos e centrais (DECORTE et al., 2012).
Durante a atividade física o organismo desenvolve a fadiga em duas regiões,
a fadiga central e a periférica. A fadiga central (SNC) relacionada aos (1) efeitos
psicológicos e aos (2) reflexos protetores; a fadiga periférica, (3) na junção
neuromuscular, influenciada pela diminuição da liberação do neurotransmissor da
acetilcolina (Ach) e ativação do receptor; (4) no meio extracelular com a mudança do
potencial do sarcolema; (5) no meio intracelular ocorre a diminuição da liberação de
Ca2+ e sua interação com a troponina no acoplamento excitação-contração e sinal de
Ca2+; (6) durante as fases de contração-relaxamento ocorre a depleção de ATP, PC e
glicogênio e acúmulo de hidrogênio (H+), fosfato inorgânico (Pi) e lactato, cujos
mecanismos encontram-se esquematizados na Figura 8 (SILVERTHORN, 2010).
Os efeitos psicológicos (1) que influenciam o desenvolvimento da fadiga
central estão relacionados ao sistema límbico, núcleos da base (associados à
substância negra22), hipotálamo e hipófise quanto ao controle hormonal da
noradrenalina, serotonina e dopamina. Durante a atividade física os níveis desses
hormônios são alterados, de modo que a diminuição ou inibição da noradrenalina pode
gerar hipotermia23, o aumento da serotonina promove sonolência e letargia 24 e a
diminuição da dopamina leva à desmotivação (MEEUSEN; ROELANDS, 2010).

22

Síntese e liberação de dopamina
Diminuição da temperatura corporal
24 Perda temporária do movimento por alterações fisiológicas
23
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Figura 8. Tipos de fadiga, locais e mecanismos. Adaptado de SILVERTHORN (2010).

Os reflexos protetivos (2) são medidas executadas pelo SNC a fim de evitar
qualquer processo que possa causar risco de vida. Como, por exemplo, nos exercícios
extenuantes podem ocorrer a hipoxemia25 e a hipóxia26 (LOBO; MARRA; RUGAM,
2008; LIMA, 2009); acidose metabólica27 e hipertermia28 (KOEPPEN; STATON, 2009);
diminuição das fontes energéticas (FOX, 2010).
Na junção neuromuscular (3) ocorrerá a diminuição ou inibição do
neurotransmissor da Acetilcolina (Ach) e dos seus receptores colinérgicos (AchR).
Deste modo, o limiar de despolarização é aumentado (4) para impedir novas
contrações musculares (SILVERTHORN, 2010). Após a despolarização, as moléculas

25

Diminuição dos níveis de oxigênio arterial
Diminuição dos níveis de oxigênio tecidual
27 Diminuição do pH sanguíneo
28 Aumento da temperatura corporal
26
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de cálcio, liberadas pelo retículo sarcoplasmático, ficam livres no citoplasma (sinais
de Ca2+) e podem ser utilizadas na produção da contração muscular, desde que haja
ATP como fonte de energia para promover a interação da troponina C e tropomiosina,
ou seja, o acoplamento excitação-contração (5), a formação das pontes cruzadas de
actina e miosina e, por fim, a contração muscular (KOEPPEN; STATON, 2009).
Na contração-relaxamento (6), o músculo utiliza as fontes energéticas como
O2, creatina fosfato e glicogênio, para a síntese de ATP, por meio do sistema
energético não oxidativo e oxidativo. Nos processos não oxidativos (sem uso de
oxigênio), há uma liberação rápida de energia utilizada em contrações potentes e de
curta duração. E como resultado final, existe o acúmulo de fosfato inorgânico (Pi),
lactato e hidrogênio, o que torna o meio intracelular ácido, diminuindo ou inibindo a
funcionalidade das enzimas nesse processo. Já o sistema energético oxidativo (com
oxigênio) ocorrem eventos químicos para promover energia gasta em atividades de
resistência (ciclismo), cujo resultado final é a liberação de CO2 e H2O para o sistema
cardiorrespiratório (BROOKS; FAHEY; BALDWIN, 2013).
A fadiga periférica é um evento protetivo contra as lesões musculares. Uma
das formas de verificar a sua ocorrência é a medida da temperatura superficial da
pele, de acordo

com

Hadzic

et al. (2015) e pela análise

dos sinais

neuromomusculares, por meio da eletromiografia.

2.2.6 Eletromiografia (EMG)

A EMG é uma técnica utilizada para registrar a soma dos estímulos
neuromusculares (da unidade motora para periferia muscular), por meio de dois
eletrodos na superfície da pele. Os sinais da EMG informam quanto à amplitude
(intensidade em mV), aos domínios temporal e espectral relacionados à contraçãorelaxamento da unidade motora (FARINA; MERLETTI; ENOKA, 2004).
Em investigações clínicas, a EMG é utilizada com a finalidade de comparar a
funcionalidade normal com as disfunções musculares, nas áreas de histologia29,
psicologia, sensório-motora e biomecânica. A área sensório-motora será mais

29

Estudo dos tecidos corporais
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abordada na discussão, pois está relacionada à pesquisa realizada nesta dissertação.
Historicamente, a EMG já foi utilizada na verificação e reabilitação da dor crônica como
lombalgias, lombociatalgias, enxaquecas, mialgias; alterações neurológicas como na
hemiplegia, lesados medulares; para comparar tratamentos cardiovasculares após
infarto; na cinesiologia nas contrações isométricas, isotônicas e isocinéticas quanto à
simetria de força entre membros durante a execução da tarefa ou atividade física e
fadiga muscular (CRAM, 2003).
A eletromiografia já foi utilizada em conjunto com a termografia para investigar
a fadiga muscular contrações isocinéticas do bíceps braquial em Bartuzi, Roman-Liu
e Wisniewski (2012); na contração isotônica durante a pedalada, como indicado por
Quesada et al. (2015) e em contração isocinética do quadríceps, por Hadzic et al.
(2015).
A associação dos sinais neuromusculares da EMG com mecanomiografia
(MMG) são recursos empregados na análise da contração isotônica (ISLAM et al.,
2013).

2.3

MECANOMIOGRAFIA

2.3.1 História da Mecanomiografia (MMG)

Em 1810, Wollaston iniciou as pesquisas com os sons que os músculos
produziam durante a contração, confirmando a existência de uma frequência, durante
a atividade muscular. Na década de 80, Oster e Jaffe utilizaram o estetoscópio e o
microfone como recursos investigativos para analisarem os domínios espectral e
temporal gerados na contração muscular voluntária e evocada eletricamente. Em
1986 e 1990, Rhatigan e Orizio, respectivamente, tentaram justificar a energia
predominante da MMG no espectro de frequência em bíceps humanos durante a
contração isométrica. Apenas em 2001, a MMG foi validada como uma técnica
complementar à EMG na investigação da atividade neuromuscular e da fadiga
muscular (IBITOYE et al., 2014b).
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A MMG é uma técnica utilizada na aquisição e processamento do sinal para
quantificar as oscilações laterais da atividade muscular durante a contração
isométrica, concêntricas e excêntricas (MADELEINE et al., 2001; PERRY et al., 2001).
A MMG também recebe o nome de vibromiografia, aceleromiografia, fonomiografia,
acusticomiografia e somiografia, de acordo com o tipo de sensor utilizado para a
pesquisa. A aquisição do sinal mecanomiográfico ocorre por meio de sensores: (i)
piezoelétrico e/ou microfones, (ii) a laser e (iii) acelerômetros. Os primeiros são
sensores mais sensíveis à pressão e ondas de baixa vibrações; os sensores a laser
podem ser utilizados à distância da pele e conseguem captar movimentos bruscos em
diferentes dimensões; e os acelerômetros captam a somatória do recrutamento das
unidades motoras que promovem as alterações dimensionais nas paredes musculares
(ISLAM et al., 2013).
Os sinais neuromusculares podem ser analisados conforme os tipos de fibras
musculares; avaliação da força muscular; fadiga muscular; indicações da frequência
de ressonância do músculo; e avaliação das propriedades contráteis musculares
(IBITOYE et al., 2014).
Ao longo desses quinze anos, várias pesquisas com MMG vêm sendo
desenvolvidas pelo grupo do Dr. Nohama, na Universidade Tecnológica Federal do
Paraná e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Dentre elas, encontram-se:
reabilitação para pessoas que sofreram lesão medular, com o desenvolvimento de
novos sensores e o controle motor artificial com a estimulação elétrica, realizado por
Nogueira-Neto (2013); quanto ao processo da fadiga muscular, desenvolvido por
Krueger-Beck et al. (2010); desenvolvimento de um sistema para detectar a tosse e
auxiliar na estimulação elétrica do diafragma, realizado por Costa, Nogueira-Neto e
Nohama (2015). Além disso, é possível medir o comprimento e velocidade de
contração e força muscular; controlar os movimentos funcionais de próteses; entre
outros citados por Islam et al. (2013).
A MMG pode ser empregada como um recurso de análise das contrações
isotônicas e na resistência muscular buscando o retardo da fadiga.
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2.3.2 MMG e EMG na verificação da fadiga muscular

A fadiga muscular pode ser analisada por meio de medidas de lactato,
gasometria, potência, torque, pressão muscular, por dinamometria isocinética e
mediante o uso de eletrodos da EMG e sensores da MMG na superfície da pele para
captar os sinais da contração muscular. Apenas os três últimos recursos serão
abordados a seguir.
No Quadro 1, é possível verificar uma revisão da literatura, realizada nas
bases de pesquisa dos Periódicos Capes, Science Direct, IEEE, e Google Scholar. Os
descritores

utilizados

foram

“EMG

ou

“electromiography”

e

“

MMG

ou

mechanomiography” e “muscle fatigue” e “cycle ergometer”. Em um total de 55 artigos,
apenas dez foram selecionados, pois correspondiam com os descritores da pesquisa,
os demais foram excluídos por se tratarem de duplicatas, não utilizarem a
eletromiografia de superfície (EMGs) e MMG como recurso de análise da contração
muscular do quadríceps, contração isométrica, atividades nos membros superiores
associadas a eletroestimuladores, em disfunções neurológicas como acidente
vascular encefálico e em lesado medular.
A verificação do aumento linear da amplitude da EMGs e MMG durante a
pedalada com acréscimo de carga e a comparação do sinal neuromuscular quanto à
presença de ruídos durante a aquisição do sinal foi estudada por Shinoraha et al.
(1997). Nove homens participaram do estudo. O sensor e eletrodos foram colocados
sobre o músculo vasto lateral. No protocolo o indivíduo deveria aquecer por 3 min,
sem carga. Após este período, a carga era aumentada em 20 W a cada minuto com
manutenção de 60 rpm até ocorrer a fadiga muscular.
Do sinal da EMGs e MMG foram analisadas as seis últimas contrações antes
da troca de carga, por meio da média da amplitude do sinal. A média também foi obtida
para a pressão, cadência da pedalada e tempo de contração, as quais não mostraram
resultados significativos. Já na média da amplitude do sinal de EMG e de MMG foram
comprovados o aumento linear significativo da amplitude e a mínima presença de
ruídos, registrados como não significativos.
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Quadro 1. Contração isotônica (dinâmica) – EMGs e MMG
Autores

Músculos

Metodologia

Resultado e Conclusão

(SHINOHARA

VL

Nove homens

Os resultados não foram significativos para pressão, cadência e

Pedalar com aumento de carga de 20

tempo, entretanto a média da amplitude apresentou um aumento

W a cada 1 min até a fadiga com 60

linear significativo tanto para EMGs quanto MMG, além de

rpm

comprovar não ser significativa a presença de ruídos durante a

Análise da média da amplitude da

pedalada

et al., 1997)

EMGs e MMG; da pressão, cadência e
tempo de contração

(BULL

et

al.,

VL

2000)

Sete homens

A média da amplitude não foi significativa para a EMGs apesar do

Foram 6 testes, cada um durou 10 min,

seu aumento, porém houve uma diminuição significativa na MMG,

aquecimento de 4 min a 30 W,

devido a escolha do recrutamento da fibra (muscle wisdow) e pela

pedalada com aumento para 60% da

diminuição da resistência (muscle compliance)

potência de pico.
Analise da média da amplitude da
potência de pico da EMGs e MMG

(HOUSH et al.,

VL, VM

2000)

Três homens e cinco mulheres

Aumento significativo para MMG VL a 95%, EMG VL e VM a 50%

Aquecimento de 5 min a 30 W, em

e 65% da PP. Diminuição significativa na MMG VM a 80% da PP.

seguida pedalar com 70 rpm a 50 W,

A diferença entre a EMGs e MMG está no modo como o sinal

aumento da carga a cada 2 min até

neuromuscular demonstra a indução da fadiga muscular pelo

fadigar

recrutamento das unidades motoras, a taxa de despolarização e a

Análise do pico de potência (PP) de

resistência muscular

50%, 65%, 80% e 95% da média da
amplitude EMGs e MMG
(PERRY et al.,

VL

2001)

Doze homens e cinco mulheres

A frequência da MMG não apresentou diferença significativa,

Aquecimento 2 min a 50 W, aumento

entretanto a amplitude da MMG e EMGs e sua frequência

de 30 W a cada 2 min, 70 rpm até

apresentaram um aumento significativo. A MMG pode ser um

fadigar

recurso para investigar o recrutamento das unidades motoras e a

Análise da frequência e amplitude da

taxa de despolarização da amplitude do sinal e não a frequência.

EMGs e MMG
(PERRY-RANA

VL,

et al., 2003)

RF

VM,

Sete mulheres

Ocorreu um aumento significativo para a EMGs em VL e RF e uma

5 min de pedalada para aquecimento,

diminuição significativa na MMG para VL e VM.

seguidas de 25 contrações excêntricas

A ativação do quadríceps femoral é controlada por estratégias

no

isocinético,

motoras quanto à resistência (muscle compliance), escolha

velocidade de 120°/s, de 90°- 0° de

muscular (muscle wisdow), tipos de fibras e composição durante a

flexão de joelho.

contração excêntrica

dinamômetro

Análise do torque (amplitude pelas
contrações) da EMGs e MMG

VL = músculo vasto lateral, VM = músculo vasto medial e RF= músculo reto femoral.
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(Continuação do Quadro 1)
Autores

Músculos

Metodologia

Resultado e Conclusão

(EBERSOLE;

VL,

Dez homens e sete mulheres

O torque apresentou uma queda de 59±24% e 53±11% da força

O'CONNOR;

RF

Aquecimento pedalada de 5 min a 25

a 60°/s e 300°/s, respectivamente.

W, 50 contrações concêntricas no

Para amplitude e frequência é possível utilizar a regressão

isocinético, velocidade de 60°/s e

polinomial, os modelos quadrático e cúbico expressam melhor os

300°/s

resultados da EMGs e para a MMG os modelos linear e cúbico.

VM,

WIPER, 2006)

Análise

do

torque,

amplitude

e

frequência da EMGs e MMG

As respostas da MMG são influenciadas pela diferença entre as
fibras musculares, a estratégia de recrutamento da unidade
motora, a taxa de despolarização e a escolha muscular.

(MALEK et al.,

VL,

2011)

RF

VM,

Doze homens

Apenas a correlação da média da amplitude da MMG, do RF foi

Aquecimento pedalar 2 min a 50 W, a

significativa.

cada 2 min aumento de 30 W, 70 rpm

O aumento do consumo de oxigênio na fase de repouso não

por 60 min

pode ser exclusivamente ligado à contração muscular, mas

Análise da correlação com o consumo

também aos eventos metabólicos.

de oxigênio com a média da amplitude
da EMGs e MMG
(CAMIC

et

al.,

VL

2014)

Onze mulheres
Aquecimento

A média da frequência da EMGs e MMG, o toque e a amplitude
10

da EMGs apresentaram uma diminuição significativa, apenas a

contrações excêntricas, 2 min de

amplitude da MMG aumentou significativamente. A frequência da

repouso, 30 contrações excêntricas

MMG mostra-se similar à resposta do toque.

máximas a 30°/s, 90°-0° de flexão de

As estratégias neurais, moduladas pelo torque, estão envolvidas

joelho

no processo da fadiga pelo desrecrutamento das unidades

Análise

do

no

isocinético,

torque,

amplitude

e

motoras, o que diminui a despolarização e sincronização.

frequência da EMGs e MMG
(COCHRANE

et

VL

al., 2015)

Seis mulheres e quatro homens

Houve uma diminuição significativa no consumo de O2, na

Aquecimento pedalar por 1 min a 50 W,

relação da produção de CO2 pela O2, na amplitude da EMGs e

aumento de 30 W a cada 2 min até a

frequência da MMG. Já a amplitude da MMG apresentou um

carga estipulada para cada indivíduo,

aumento significativo.

manutenção de 70 rpm por 60 min

O nível submáximo da contração proporciona uma oscilação no

Análise da percepção do esforço,

recrutamento das unidades motoras, ora sim, ora não, e estes

consumo de O2, produção de CO2, pico

eventos

de potência, amplitude e frequência da

aferente/feedback III e IV

alteram

a

percepção

do

esforço

pela

via

EMGs e MMG
(WAGES et al.,
2016)

VL

Vinte homens

A média da frequência das posturas antes e depois da pedalada

Manutenção de uma postura por 5 min,

apresentaram um aumento significativo para a postura em pé

aquecer pedalando por 2 min a 30% do

com o pedal fixo a 90° e deitado com o pedal fixo a 180°. Há uma

VO2, 30 min a 60% do VO2, mais 2 min

interferência da atividade do membro que não realizou o teste e

a 30% do VO2, repouso retornando a

o membro ativo, mas ainda não se sabe o processo envolvido.

postura inicial por 60 min
Análise da média da frequência da
MMG

VL = músculo vasto lateral, VM = músculo vasto medial e RF= músculo reto femoral.

A análise da potência crítica com EMGs e MMG durante a pedalada foi
verificada por Bull et al, (2000). Sete homens pedalaram por 60 min com eletrodos e
sensor fixos no músculo vasto lateral. O protocolo de pedalada foi estipulado pela
potência crítica (carga de cada voluntário, variando entre 149 W e 218 W, equivalentes
a 50-66% do pico de potência), por meio da regressão não linear do modelo de Morton
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(estimativa da capacidade anaeróbia de trabalho, da potência instantânea máxima e
da potência crítica). Os voluntários realizaram seis testes (10 min cada), aquecimento
de 4 min a 30 W e manutenção de 60 rpm.
O coeficiente angular (slope coefficient) da variação da amplitude EMGs não
apresentou nenhuma diferença significativa, apesar de seu aumento. Entretanto, no
modelo de regressão quadrática da amplitude da MMG houve uma diminuição
significativa. O aumento da amplitude da EMGs pode ser um indicativo da indução da
fadiga muscular pelo recrutamento adicional das unidades motoras. Já no caso da
MMG, a diminuição da amplitude ocorre pelos efeitos da escolha muscular (muscle
wisdom) e da diminuição da resistência (muscle compliance).
A análise do desempenho energético durante a pedalada constante dos
músculos vasto medial e lateral com a EMGs e MMG, foi realizada por Housh et al,
(2000). Oito voluntários (3 homens e 5 mulheres) realizaram o protocolo de 5 min de
aquecimento a 30 W, iniciando o teste com 50 W, a carga era aumentada a cada 2
min em 30 W e manutenção de 70 rpm até a fadiga muscular. O pico de potência (PP)
foi dividido em níveis moderados a 50%, 65% e 80%, e intenso de 95%. Nas três
trocas de cargas iniciais, o sinal era gravado a cada 30 s e quando atingia o nível mais
intenso a cada 15 s.
Na MMG para o músculo VL houve um aumento significativo a 95% do PP e
diminuição significativa para o músculo VM a 80% do PP; já na EMGs tanto para VL
quanto VM houve aumento significativo a 50% e 65% do PP. A diferença entre EMGs
e MMG está no modo como o sinal neuromuscular indica a indução da fadiga pelo
recrutamento das unidades motoras, sua taxa de despolarização e resistência
muscular.
A relação entre a média da amplitude e frequência dos sinais de MMG e EMGs
com a energia da pedalada com acréscimo de carga foi estabelecida no estudo de
Perry et al. (2001). Dezessete voluntários (doze homens e cinco mulheres), com
eletrodos e sensor no músculo vasto lateral, seguiram o protocolo de pedalada com
carga inicial de 50 W, acréscimo de 30 W a cada 2 min com manutenção de 70 rpm
até a exaustão.
A análise do sinal neuromuscular foi realizada nos 10 s finais de cada fase,
antes de cada nova troca de carga. Ao comparar frequência da MMG com a energia
da pedalada não constataram diferença significativa. Porém, o aumento significativo
para a amplitude da MMG com a energia da pedalada, assim como para a amplitude
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e frequência da EMGs quando comparadas à energia da pedalada, denotaram
resultados significativos. O uso da MMG na pedalada é recomendado para verificar a
relação do recrutamento das unidades motoras e a taxa de despolarização da
amplitude do sinal.
A amplitude da EMGs e MMG em 25 contrações excêntricas com o
dinamômetro isocinético nos músculos reto femoral, vasto lateral e medial, foi
realizado em um estudo de Perry-Rana et al. (2003). Sete voluntárias (mulheres),
realizaram três testes, sendo os dois primeiros o treinamento da prática, foi solicitada
a pedalada por 5 min para o aquecimento, seguidas de 10 contrações excêntricas pelo
membro inferior dominante, com velocidade de 120°/s no dinamômetro. O isocinético
realizava a contração concêntrica (velocidade de 30º/s), e o indivíduo retornava à
posição inicial freando o movimento. Os dados foram coletados na última visita. Nela,
os indivíduos deveriam realizar aquecimento por 5 min no cicloergômetro e, em
seguida, executar 25 contrações excêntricas máximas, com retorno passivo do
membro dominante, a uma velocidade de 120°/s, adotando os ângulos de 90º - 0º de
flexão do joelho.
Os músculos do quadríceps foram analisados pela EMGs e MMG, a aquisição
do sinal foi feita de 30°- 60° (corresponde a 0,25 s), descartando os 30º iniciais e finais
do movimento. A média da amplitude do sinal de EMGs descreve um aumento não
linear, sendo significativo para o VL e RF. Já na MMG, há uma diminuição não linear,
sendo significativa para VL e VM.
Quanto à análise do torque pelo número de repetições, ocorre um aumento
do torque nas dez primeiras contrações e platô nas quinze últimas, apresentando um
p-valor significativo tanto para EMGs quanto para MMG. O padrão de ativação dos
músculos do quadríceps é controlado pelas estratégias motoras apresentando
diferenças quanto à resistência (muscle compliance), escolha muscular (muscle
wisdom), tipos de fibras e composição durante a contração excêntrica.
A amplitude e a frequência da EMGs e da MMG, nos músculos vasto lateral e
medial, reto femoral, na fase concêntrica da contração muscular, com o membro
dominante, durante a pedalada, foram examinadas por Ebersole, O’Connor e Wiper
(2006). Dezessete voluntários (10 homens e 7 mulheres) realizaram o protocolo de 50
repetições do movimento, duas vezes, a primeira com velocidade de 60°/s e a
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segunda com 300°/s. O aquecimento durava 5 min a 25 W. Na sequência, os
voluntários sentavam-se no dinamômetro, no qual realizavam as 50 contrações.
O torque apresentou uma queda de 59±24% e 53±11% da força a 60°/s e
300°/s, respectivamente. A amplitude da EMGs apresentou valores que se enquadram
melhor a 60°/s utilizando o modelo quadrático para o VL, VM e RF e o modelo cúbico
para VM e RF; a 300°/s, o modelo cúbico para os três músculos. Na frequência da
EMGs a 60°/s, o modelo quadrático para os três músculos, e cúbico para o VL; a
300°/s, o modelo cúbico para o VL e quadrático para RF e VM.
Na amplitude da MMG a 60°/s, o modelo cúbico para o VL, RF e linear para o
VM; a 300º/s, o modelo cúbico para o VM, RF, e linear para o VM. Na frequência da
MMG a 60°/s, o modelo cúbico para o VM, RF e linear para VL. Essas diferenças entre
os sinais neuromusculares ocorrem pela influência entre as fibras, a estratégia de
recrutamento das unidades motoras e a frequência de despolarização.
A relação entre o excesso de consumo de oxigênio após o exercício de
pedalada nos músculos do quadríceps foi abordada por Malek et al. (2011). Doze
homens foram selecionados para pedalar, o aquecimento durava 2 min com carga de
50 W, a cada 2 min a carga era aumentada em 30 W, com manutenção de 70 rpm, o
tempo total foi de 60 min, divididos entre a fase de repouso, teste e recuperação. A
aquisição do sinal da gasometria foi realizada por uma máscara, e o registro do sinal
a cada 15 s.
Os músculos analisados foram o reto femoral, vasto lateral e medial pela
média amplitude da EMGs e MMG. A aquisição do sinal foi realizada nos 10 s finais
da fase de repouso e recuperação, já durante o teste, as 3 últimas pedaladas (10 s)
por representar a fadiga. Apenas a correlação do consumo de oxigênio com a
amplitude da MMG do RF foi significativa, os demais músculos e a EMGs não foram
significativas. O aumento do consumo de O2 na fase de recuperação não pode ser
unicamente associada à contração muscular, mas também aos eventos metabólicos.
Os padrões de resposta do torque, amplitude e frequência dos sinais de EMGs
e MMG, em 30 repetições máximas, na contração excêntrica do vasto lateral, foram
analisadas por Camic et al. (2014). Onze mulheres realizaram um protocolo no
dinamômetro isocinético regulado com ângulo de joelho de 0-90°, velocidade angular
de 30º/s. Inicialmente, o aquecimento com 10 contrações excêntricas com carga entre
50-75% da contração voluntária máxima, eram solicitadas, seguidas de 2 min de
repouso, e as 30 contrações excêntricas máximas, com extensão passiva de joelho.
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A análise do sinal corresponde a 30º de flexão, sendo descartados os 30º
iniciais e finais. A média da frequência de EMG e MMG, a amplitude da EMG e o
torque apresentaram um decréscimo linear significativo. Contudo, a amplitude da
MMG corresponde a um aumento linear significativo. Os resultados indicam que as
estratégias neurais estão envolvidas no relaxamento do recrutamento das unidades
motoras no evento da fadiga muscular, pela redução dos disparos neurais e aumento
da sincronização das unidades motoras. E a frequência da MMG apresenta uma
resposta similar a diminuição do torque na fadiga gerada pela contração excêntrica.
O estudo de Cochrane et al. (2015) visava examinar e padronizar as respostas
neuromusculares e metabólicas da percepção do esforço durante a pedalada
constante. Dez indivíduos (seis mulheres e quatro homens) foram submetidos ao
protocolo de seis testes: no primeiro teste, foram estabelecidos os limites fisiológicos
da troca gasosa, consumo de oxigênio (VO2), taxa da percepção do esforço, energia
da pedalada, amplitude e frequência neuromuscular do vasto lateral (EMGs e MMG).
Nos quatro testes seguintes, durante 8 min de pedalada, a carga foi definida
entre 70 W a 244 W, equivalentes a 65-80% da energia e também foram obtidos a
capacidade de trabalho e o limiar da taxa de percepção do esforço. O último teste
corresponde à pedalada de 60 min, aquecimento de 1 min sem carga, após este
período exigia-se a manutenção de 70 rpm com uma carga de 50 W e a cada 2 min
eram acrescentados 30 W até chegar na carga estipulada para cada indivíduo.
As aquisições dos sinais foram feitas a cada 2 min, por um período de 30 s.
O início ocorria após o décimo minuto e finalizava no sexagésimo minuto. Os sinais
de EMGs e MMG foram analisados em um período de 10 s a cada 2 min, do 10º ao
60º minuto. Houve um decréscimo significativo no PP, no consumo de oxigênio, na
relação de produção de CO2 pelo consumo de O2, na amplitude do sinal de EMGs e
na frequência da MMG. A frequência do sinal de EMGs e a amplitude do sinal de MMG
apresentaram um aumento, mas somente a última foi significativa.
A manutenção da taxa de percepção do esforço, promoveu o decréscimo da
amplitude do sinal de EMGs e a frequência do sinal de MMG, isto é, atribuído à
diminuição da taxa de despolarização e do recrutamento das unidades motoras pela
queda do pico de potência. Já o aumento da amplitude da MMG foi relacionado à
ativação de novas fibras musculares para manter a contração, mesmo quando o pico
de potência está diminuindo. Ao manter o teste em um nível submáximo, os autores
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afirmaram que as unidades motoras, oscilam seu estado de recrutadas e não
recrutadas e os eventos mecânicos musculares alteram a percepção do esforço via
aferente/feedback III e IV.
A avaliação do potencial neural no exercício unilateral e os efeitos de
diferentes posturas, antes e depois da pedalada, no músculo vasto lateral foi realizada
por Wages et al. (2016). Vinte homens foram submetidos ao protocolo de pedalada
que consistia em inicialmente permanecer em repouso em uma de quatro posturas
por 5 min, sentado com o pedal fixo nas posições angulares de 180 e 90º e deitado
com os joelhos estendidos com o pedal fixo nas posições angulares de 180 e 90º. Em
seguida, a pedalada era iniciada, apenas com o membro dominante. O aquecimento
durava 2 min com carga de 30% do pico de consumo de oxigênio (VO2), depois deste
período a carga era aumentada para 60% do VO2 por 30 min, seguida da fase de
recuperação por mais 2 min a 30% do VO2 e, para finalizar, retorno à posição inicial
em repouso por mais 60 min.
A aquisição de sinais de EMG e MMG foi feita nos dois membros inferiores
para evitar a movimentação do membro contralateral não dominante e comparar as
posturas de repouso. A janela temporal de coleta de dados corresponde aos 5 min
das posições iniciais e finais na conclusão do protocolo. A EMGs não foi analisada
devido à baixa tensão durante o repouso.
A média de frequência da MMG das posturas antes e depois da pedalada
unilateral apresentou um aumento significativo, e ao comparar o membro dominante
com o não dominante, o primeiro apresentou resultados inferiores quanto à média de
frequência. A postura com maior valor significativo ocorreu em pé com o pedal fixo a
90º, seguido pela postura deitada a 180º do eixo do pedal, ambas após a pedalada. A
atividade no membro dominante reflete no membro contralateral, mas ainda não se
sabe quais os mecanismos que desencadeiam este evento.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste estudo, investigou-se a viabilidade da análise térmica superficial da pele
na identificação das alterações metabólicas e vasculares geradas pela contração
muscular durante a pedalada, em indivíduos hígidos, por meio da correlação com os
sinais eletromiográficos e mecanomiográficos. Para atingir os objetivos propostos,
foram seguidas as etapas descritas na sequência.

3.1

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos utilizados durante a pesquisa foram:
• aparelho de barbear, álcool 70% e algodão para realizar a tricotomia na
região dos eletrodos e sensor;
• faixas elásticas e fitas adesivas, a fim de evitar a movimentação dos cabos;
• oxímetro e esfigmomanômetro, para a monitorização do nível de saturação
de oxigênio no sangue, da frequência cardíaca e da pressão arterial;
• câmera infravermelha modelo A325, da FLIR Systems Inc., para aquisição
da temperatura na região de estudo;
eletromiógrafo (EMG Systems do Brasil) e mecanomiógrafo desenvolvido por
Nogueira-Neto (2013), para aquisição dos sinais de EMG e MMG;
• adipômetro Digital Prime Vision DG+;
• eletrogoniômetro digital, desenvolvido por Nogueira-Neto (2013), para medir
o ângulo do joelho durante a pedalada;
• cicloergômetro horizontal Movement®, modelo LX130, para realização do
exercício proposto.

56

3.2

APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO CEP

Esta pesquisa foi realizada em conformidade com a resolução 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS). O projeto de pesquisa obteve aprovação do
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com
CAAE: 55465316.1.0000.5547 (Anexo 1). Somente após a aprovação do CEP foi
iniciada a seleção de voluntários para a parte experimental do estudo.

3.3

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ETAPAS EXPERIMENTAIS

A presente pesquisa ocorreu no Laboratório de Termografia Médica, na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, após a autorização do responsável
(Anexo 2). A UTFPR está localizada na Avenida Sete de Setembro, no Rebouças,
3165, em Curitiba, Paraná. O período de testes do protocolo experimental ocorreu
entre os dias 10/06/2016 a 30/06/2016.

3.4

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

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.

3.4.1 Critérios de inclusão

Foram incluídos os indivíduos que apresentassem:
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 idade entre dezoito e cinquenta anos;
 indivíduos do sexo masculino;
 indivíduos ativos fisicamente e sedentários.

3.4.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos da pesquisa os indivíduos que apresentassem:


doenças cardíacas, respiratórias, renais, vasculares ou neurológicas;



instabilidade vasomotora (síndrome vasovagal);



osteoporose ou fraturas recentes nos membros inferiores;



epilepsia;



cirurgia no membro inferior direito;



tendinites ou tendinose no tendão patelar;



formigamento ou dor nos membros inferiores na posição sentada ou
para pedalar;



câncer ou tumores nos membros inferiores;



outras complicações de saúde que impeçam o indivíduo de realizar
atividade física sem orientação e liberação médica;



não realizar as duas etapas da coleta de dados.

A Figura 9 mostra o processo de recrutamento dos participantes.
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Participantes
recrutados
(n=12)

Inclusos
(n=12)

Exclusos
(n=1)
Não
realizou
as duas
etapas da
coleta

Grupo dos
sedentários
(n=7)

Grupo dos
ativos
fisicamente
(n=4)

Figura 9. Processo de recrutamento dos participantes.

3.5

PROTOCOLO EXPERIMENTAL

3.5.1 Preparo dos voluntários

Na seleção dos voluntários, o pesquisador informava quanto aos cuidados
necessários a serem realizados antes da coleta termográfica. Conforme os protocolos
experimentais de termografia descritos por Diakides e Brozino (2008) e pela American
Academy of Thermology - Neuro Musculoskeletal Thermography (2015), foi solicitado
aos participantes que evitassem tomar banho muito quente pelo menos 2 h antes do
teste, não utilizar cremes, desodorantes, loções, medicamentos (vasoativos),
alimentos e bebidas termogênicas como álcool e café e, de fundamental importância,
não realizar atividade física de alta intensidade até 24 h antes da aplicação do
protocolo.
Após assinarem o TCLE, os indivíduos foram preparados para o teste, por meio
da tricotomia na região do reto femoral, higienização e diminuição da resistência da
pele com o álcool 70%. A medida da circunferência da coxa direita e a adipometria
foram realizadas. Em seguida, o indivíduo sentava no cicloergômetro, no qual seriam
posicionados os eletrodos da EMG e o sensor da MMG. Esses eventos demoravam
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cerca de 20 min. Assim, o voluntário familiarizava-se e climatizava-se ao sistema de
refrigeração do laboratório.

3.6

OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Os indivíduos que correspondessem aos critérios de inclusão e exclusão foram
informados sobre a pesquisa, após o esclarecimento de todas as dúvidas, tiveram um
tempo disponível para reflexão e, caso aceitassem participar, assinavam o TCLE,
conforme modelo exposto no Apêndice 1.

3.6.1 Protocolo de pedalada

Antes da realização dos testes, os voluntários foram informados de todos os
procedimentos e leram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após
a confirmação da participação da pesquisa, os indivíduos foram separados em dois
grupos: ativos fisicamente (GA) e sedentários (GS). Ambos passaram pela anamnese
(Apêndice 2), para proporcionar maior segurança durante a realização da pesquisa. A
Figura 10 representa um dos voluntários preparado para o início dos testes.
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Figura 10. Ilustração do set up experimental dentro da câmera climática.

Os procedimentos com o cicloergômetro, termografia, EMG e MMG foram
realizados em duas etapas, com intervalo de 60 min, pela necessidade de
recuperação da fadiga muscular do quadríceps, em específico o músculo reto femoral,
e o retorno à temperatura inicial antes do teste, na região anterior da coxa.
Antes de iniciar a pedalada, o indivíduo permanecia na sala da coleta para
ambientação e a região a ser analisada passava pela tricotomia30 e higienização com
álcool 70º para diminuir a resistência da pele no local do eletrodo (EMG) e o sensor
(MMG). Em seguida, o participante repousava no cicloergômetro por 1 min, depois
iniciava o aquecimento articular e muscular, com duração de 2 min e potência de 50
W, sem precisar manter a velocidade constante. Após o segundo minuto, potência era
aumentada em 50 W (elevando a resistência da pedalada) a cada 2 min. A

30

Remoção dos pêlos
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manutenção da velocidade em 20 km/h foi exigida para o grupo sedentário e 25 km/h
para o grupo ativo fisicamente, conforme descrito na Tabela 1.
Tabela 1. Protocolo da pedalada
Estágio

Tempo (min)

Velocidade dos sedentários

Velocidade dos ativos

Potência

(km/h)

(km/h)

(W)

1

0-1

Repouso

Repouso

50

2

1-2

Livre

Livre

50

3

3-5

20

25

100

4

5-7

20

25

150

5

7-9

20

25

200

6

9-11

20

25

250

7

11-13

20

25

300

8

13-15

20

25

350

9

15-17

20

25

400

3.6.2 Antropometria, frequência cardíaca e pressão arterial

Durante a anamnese, foram coletados dados antropométricos relacionados à
idade, massa, altura, perimetria e adipometria.
Com a massa e altura, foram realizados os cálculos do índice de massa de
corporal (IMC), a média da adipometria foi feita a partir de três amostras da coxa direita
na região do sensor e eletrodos, da mesma forma a perimetria.
A frequência cardíaca (FC) e a pressão arterial (PA) foram registradas antes
e depois dos testes, os seus dados foram exportados ao IBM SPSS para análise e as
interpretações das suas porcentagens são informadas nos resultados e discussão.
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3.6.3 Ajustes da Termografia

3.6.3.1

Ambientação e luminosidade

O Laboratório de Termografia Médica da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR) foi climatizado na temperatura de 20-21 ºC, com umidade relativa
do ar de aproximadamente 40%, controlados pelo software SITRAD® conectado a
cinco sensores distribuídos pelo laboratório, de modo equidistante. Além do software,
o termo-higrômetro digital da marca Minipa, modelo MT-241, com faixa de medida
entre de -50 e +70°C (sensor externo) para a temperatura e de 20 a 90% para umidade
relativa do ar, foi utilizado como garantia da estabilidade destas variáveis.
Para evitar alterações na temperatura e umidade, as portas do laboratório
foram mantidas fechadas. A iluminação é produzida por lâmpadas de LED para evitar
variações na temperatura. Após os ajustes do sistema de climatização do ambiente,
a câmera termográfica foi ligada para manter estável a temperatura antes da coleta
(DIAKIDES e BRONZINO, 2008).

3.6.3.2

Posicionamento da câmera em relação ao músculo reto femoral

A câmera termográfica foi posicionada perpendicularmente ao teto do
laboratório, fixada no suporte, a 1,20 m de distância do ventre muscular do reto
femoral do indivíduo sentado no cicloergômetro. Por ser uma região extensa, foi
necessário afastar a câmera em 60 cm, sendo esta a medida mínima indicada por
Diakides e Bronzino (2008).

3.6.3.3

Aquisição e análise das imagens termográficas

As aquisições das imagens termográficas foram realizadas com uma câmera
infravermelha modelo A325 da FLIR Systems Inc. Sua resolução é 320 x 240 pixels,
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registra uma variação entre -20 a +120 ºC de temperatura, tem sensibilidade de
0,08 °C e com intervalo espectral entre 7,5 µm e 13 µm. O software ThermaCamTM
Researcher Pro 2.9 foi empregado para aquisição, transferência e análise das
imagens ao computador.
Após a câmera ser posicionada, a pesquisadora selecionava o ajuste automático
do foco da imagem, a faixa térmica foi ajustada para a variação entre 26 e 36 º C
durante a aplicação do protocolo e selecionada a paleta de cores rain 900.
As imagens foram gravadas nos momentos iniciais (I1 e I2) e nos momentos finais
da pedalada (F1 e F2) quando o indivíduo estava com a musculatura fadigando ou já
fadigada, no primeiro e segundo testes.
Esses momentos foram analisados no software ThermaCamTM Researcher Pro
2.9, por meio de uma opção para marcar a área a ser estudada. Inicialmente, uma
linha (LI01) era traçada desde a espinha ilíaca antero-superior até o meio da base da
patela que representa a superfície do músculo reto femoral da coxa direita, sobreposta
aos eletrodos, o sensor e as faixas elásticas.
A segunda marcação equivale a um retângulo (AR01) no ventre muscular do reto
femoral. Apresenta a mesma largura dos eletrodos e o comprimento varia conforme a
distância entre a faixa elástica, o eletrodo e o tamanho do membro. A terceira
marcação é uma linha (LI02) sobreposta a LI01, limitada pela área do retângulo, devido
à diferença de temperatura nas demais regiões cobertas com elásticos, eletrodos e o
sensor, conforme pode ser visualizado na Figura 11.
A partir das marcações, gera-se um perfil térmico do momento analisado com a
mínima, máxima e a média da temperatura, calculada pelo software pela seleção de
cerca de 30 pontos na LI02, como indicado no gráfico da Figura 12.
O software IBM SPSS Statistic 21 foi utilizado para fazer uma análise descritiva
das médias de temperatura (Apêndice 5) normalizadas; deste modo, verificou-se que
os dados não são paramétricos pelo teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov.
Aplicou-se, ainda, o teste de Wilcoxon Signed Rank para duas amostras pareadas a
fim de comparar os momentos iniciais com os finais dos dois testes, de ambos os
grupos. Ao comparar o grupo sedentário com o ativo fisicamente, a evolução da
temperatura desde o momento inicial até o final do primeiro e segundo testes foi
realizada por meio do Teste de Mann-Whitney.
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Figura 11. Análise da imagem. A 1ª marcação corresponde à linha LI01. A 2ª marcação equivale
ao retângulo AR01 e a 3ª marcação refere-se à linha LI02.

Figura 12. Perfil térmico da imagem. O gráfico representa a média da temperatura ao longo do
tempo, nas linhas LI01, em preto e LI02 em vermelho.
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3.6.4 Mecanomiografia e eletromiografia

3.6.4.1

Localização do sensor, eletrodos e do eletrogoniômetro digital

O sensor de superfície (MMG) e o eletrodo de superfície (EMG) foram
posicionados na face anterior da coxa esquerda e direita, acima do terço médio do
ventre muscular, entre a espinha ilíaca antero-superior e a base da patela no músculo
reto femoral, conforme ilustrado na Figura 13. Esse posicionamento diferente do
indicado por Perotto (2011) e SENIAM (2016) é atribuído à necessidade de visualizar
a imagem térmica sem interferência dos demais materiais, como os eletrodos, o
sensor e as faixas elásticas.

Figura 13. Músculo reto femoral. Posicionamento dos eletrodos da EMG, em preto; do sensor
da MMG, em roxo; do eletrogoniômetro digital, em verde; imagem térmica, em azul.

O eletrogoniômetro digital foi posicionado na região lateral da coxa direita,
alinhado ao fêmur, desde o quadril, passando pelo côndilo femoral, cabeça da fíbula,
até o maléolo lateral. A câmera termográfica, seus ajustes, posição e análise foram
explicados na seção 3.6.3.
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3.6.4.2

Aquisição dos sinais neuromusculares

O sensor de MMG desenvolvido no Laboratório de Engenharia de Reabilitação
da PUCPR por Nogueira-Neto (2013) consiste em um acelerômetro triaxial 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).
Um programa em plataforma LabVIEW ®, desenvolvido no Laboratório de
Engenharia de Reabilitação da PUCPR para a aquisição dos sinais, tanto da EMG
como da MMG (NOGUEIRA-NETO, 2013). Uma placa de aquisição de sinais (National
Instruments™ NI-USB 6221) foi configurada com frequência de aquisição em 1 kHz e
os arquivos gerados foram salvos na extensão “.edf”. A amplificação do sensor via
hardware foi de 2,2x e o filtro passa-faixa Butterworth de terceira ordem foi aplicado
(NOGUEIRA-NETO, 2013).

3.6.4.3

Análise dos sinais neuromusculares

Utilizando o mesmo software de aquisição dos sinais, uma opção foi criada
para verificar e modular em valor RMS (Root Mean Square – raiz quadrática média) a
contração isotônica (dinâmica), tanto para MMG e EMGs, por meio do ângulo de
joelho, fornecido pelo goniômetro digital, durante a pedalada (vide Figura 14).
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Figura 14. RMS da EMG e MMG modulado por meio do sinal do eletrogoniômetro digital.

O software reconhece os picos e vales da onda, sendo do vale ao pico o
equivalente à contração concêntrica do reto femoral (fase de propulsão) e do pico ao
vale a representação da contração excêntrica (fase de recuperação ou retorno),
conforme indicado na Figura 15.

Figura 15. Exemplo do sinal do goniômetro digital, em verde a fase de propulsão e em cinza a
de retorno.
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A janela de análise consistiu nos 10 s anteriores à primeira troca de carga e
10 s antes do participante encerrar a pedalada, no momento da fadiga muscular.
Houve descontos de 60 ms no início e 10 ms no final de cada contração, conforme
pode ser visualizado na Figura 16, o que elimina possíveis ruídos pela movimentação
do eixo do pedal, por meio da incidência da força na fase de propulsão.

Figura 16. Exemplo do sinal da MMG, momento inicial e final da pedalada, janela de 10 s de
contração com desconto de 60 ms no começo e 10 ms no final da fase de propulsão.

Os dados gerados foram exportados para SPSS, com os valores contráteis
dos eixos X, Y e Z da MMG, da EMG, do primeiro e segundo teste. O eixo X representa
o sentido transversal, o Y longitudinal e o Z normal ao músculo; este último foi
selecionado por apresentar maior variação da amplitude do que os demais eixos.
Deste modo, os dados do eixo Z (vide Apêndice 5) passaram por uma análise
exploratória por meio do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, confirmando
não serem paramétricos.
Na sequência, foi aplicado o Wilcoxon Signed Rank Test para duas amostras
pareadas, a fim de comparar os momentos iniciais e finais da pedalada de cada grupo.
Para comparar a evolução da amplitude do sinal desde o momento inicial até o final
do grupo dos sedentários com os ativos fisicamente, foi utilizado o Teste de MannWhitney.
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3.6.5 Correlação dos dados térmicos com os sinais neuromusculares

Os momentos selecionados foram as imagens termográficas antes da
pedalada com os momentos iniciais da EMG e MMG eixo Z, e os momentos finais da
termografia, EMG e MMG eixo Z, de ambos os testes. A normalização da temperatura
e dos sinais neuromusculares foram exportadas ao IBM SPSS e analisadas pela
correlação de Spearman.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

ANTROPOMETRIA, FREQUÊNCIA CARDÍACA E PRESSÃO ARTERIAL

No questionário de anamnese dos voluntários, apresentado no Apêndice 2,
foram obtidas informações sobre a idade, massa, altura, índice de massa corporal
(IMC), adipometria e perimetria. A partir da distribuição normal, a mediana e o desvio
padrão das medidas antropométricas dos participantes são exibidas na Tabela 2.

Tabela 2. Mediana e desvio padrão das medidas antropométricas
Idade

Massa

Altura

IMC

Adipometria

Perimetria

(kg)

(m)

(kg/m²)

(mm)

(cm)

Mediana do GS

33

82

1,85

23,95

11,73

0,55

Desvio padrão

4,5

12,85

0,09

2,65

4,98

0,04

Mediana do GA

28

66,5

1,76

21,75

10

0,57

Desvio padrão

12,17

8,58

0,04

2,78

2,09

0,02

(±) do GS

(±) do GA

Houve maior homogeneidade na perimetria, IMC, adipometria e altura. O IMC
é uma medida internacional classificada de três maneiras: saudável entre 18 e 25
kg/m2, sobrepeso de 25 a 30 kg/m2 e obesidade acima de 30 kg/m2. A mediana dos
participantes da pesquisa os classifica como saudáveis, em ambos os grupos. Deste
modo, o IMC está relacionado à adipometria e perimetria da coxa direita, pois os
voluntários apresentaram mais massa muscular do que tecido adiposo.
A medida da dobra cutânea desta pesquisa foi semelhante à de Fournet et al.
(2013). Os autores afirmam que a quantidade de dobra cutânea influencia na condição
física, assim como a secção transversa do músculo é influenciada pela quantidade de
massa muscular e pela capacidade de gerar força, segundo Visser et al. (2005), que
altera a quantidade de vasos sanguíneos, a angiogênese31, por consequência,
também altera o fluxo de sangue (EGGINTON et al., 2001).

31

Formação de novos vasos sanguíneos
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Além da análise das variações termográficas, dos sinais neuromusculares e
suas correlações, exibidas nas sessões 4.1, 4.2 e 4.3, respectivamente, as médias e
desvio padrão da frequência cardíaca (FC) e a pressão arterial (PA), antes e depois,
são exibidas nas Tabelas 3 e 4.
Tabela 3. Médias e desvio padrão da frequência cardíaca (FC), do GS e GA antes e depois nos
dois testes
FC – GS
Média

Antes 1º teste

Depois 1º teste

73

Desvio padrão (±)
FC – GA
Média

8
Antes 1º teste

149
104%

Depois 1º teste

64

Desvio padrão (±)

8,2

8,3

129
101%

14,7

Antes 2º teste

Depois 2º teste

83
7

149
79%

Antes 2º teste

Depois 2º teste

71
13,4

10,4

140
97%

15,7

Destacado em vermelho o aumento da FC.
Tabela 4. Médias e desvio padrão da pressão arterial (PA) sistólica e diastólica do GS e GA nos
dois testes

Destacou-se em vermelho o aumento da FC, exceto no 1º teste ao se comparar a pressão arterial
diastólica, antes e depois, no grupo dos sedentários.

Ao comparar-se as médias da FC do GS e GA antes e depois, tanto no primeiro
quanto no segundo teste, houve um aumento de 104%, 79,51%, 101% e 97,18%,
respectivamente. Do mesmo modo, a PA sistólica do GS e do GA, no primeiro e
segundo teste, aumentaram 34,18%, 11,54%, 20% e 15%, respectivamente. Já a PA
diastólica do GS aumentou 11,54% no primeiro e diminui 2% no segundo teste. Para
GA, houve manutenção da PA diastólica em 70 mmHg, no primeiro, e aumento de 3%,
no segundo teste.
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A FC representa o número de batimentos cardíacos por minuto e a PA é a
pressão com que o coração ejeta o sangue na artéria a cada bombeamento. Esses
dois parâmetros podem ser utilizados para monitorar o funcionamento do coração
(FOX, 2010). A FC apresenta uma alteração maior porque tende a acompanhar a
intensidade da atividade física, já a PA é limitada ao calibre dos vasos sanguíneos.
Ambas são reguladas pelo Sistema Nervoso Autônomo (SNA), por meio da liberação
hormonal, as substâncias parassimpáticas promovem a diminuição da FC, e as
simpáticas aumentam a força e a FC, assim como a vasoconstrição e a vasodilatação,
de acordo com o tipo de receptor celular para cada hormônio (SILVERTHORN, 2010).
A comparação entre os testes, de ambos os grupos, da FC e PA, é expressa
em percentagem na Tabela 5.
Tabela 5. Comparação entre os testes e os grupos

FC
Teste 1 x Teste 2
PA
PAS A1 x PAS A2
PAD A1 x PAD A2
PAS D1 x PAS D2
PAD D1 x PAD D2

GS Porcentagem (%)
25

GA Porcentagem (%)
4

GS Porcentagem (%)
0
3,85
1,89
15,52

GA Porcentagem (%)
0
3,57
3,78
0

PAS A1 e A2= pressão sistólica antes teste 1e 2; PAS D1 e D2= pressão sistólica depois teste 1 e 2;
PAD A1 e A2= pressão diastólica antes teste 1 e 2; PAD D1 e D2= pressão diastólica depois teste 1 e
2

Houve 1 h de intervalo entre os testes para a recuperação dos voluntários.
Apesar disso, ocorreu uma diferença entre o início e o final do primeiro e do segundo
teste: a FC do GS e GA diminuíram 25% e 4%, do mesmo modo, a PA sistólica no
momento depois do 1º e 2º testes, do GS e GA diminuíram 1,89% e 3,78% na PA
diastólica, tanto antes como depois, respectivamente; no GS, diminuíram 3,85% e
15,52%, respectivamente. Já no GA, no momento depois do 1º teste, reduziu-se em
3,57% e ocorreu manutenção no segundo. A PA sistólica, no momento antes do 1° e
2° testes, do GS e GA não apresentou diferença. Ao comparar-se um grupo ao outro,
a FC e PA do GA foram menores do que de GS devido à maior intensidade do
protocolo aplicado em GS e por serem condicionados fisicamente.
Este fenômeno pode ser explicado pela presença de endorfina para reduzir o
estresse cardiovascular na fase de recuperação (SALMON, 2001); a antecipação da
fadiga central e periférica pela intensidade da pedalada, principalmente pela diferença
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de velocidade do GS (20 km/h), GA (25 km/h), a resistência metabólica sistêmica e
local.
Esses eventos cardiovasculares influenciam as respostas térmicas da pele e
os processos metabólicos sistêmicos e locais. Este último é representado pela análise
dos sinais neuromusculares.

4.2

IMAGENS INFRAVERMELHAS

As gravações durante a pedalada foram separadas em dois momentos, os
anteriores (A1 e A2) e finais (F1 e F2). A Figura 17, representa o comportamento da
temperatura desde A1, o terceiro, quinto, sétimo minuto, até F1.

Figura 17. Momento inicial em A1 e final em F1.

É possível observar a diminuição da temperatura com o avanço no teste, como
foi mostrado na Figura 17, a temperatura inicial era de aproximadamente 31 °C (em
verde claro) e no final de 28 °C (azul). Além disso, nota-se que essa modificação de
cor representa as alterações metabólicas e vasculares que iniciam do sentido distal
para proximal nos membros inferiores.
Os Gráficos de 1 a 4 fazem referência à normalização da temperatura do grupo
sedentário e ativo fisicamente, nos momentos antes e depois dos dois testes e
apresenta o p-valor obtido pelo Teste de Wilcoxon.
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Gráfico 1. Comparação da temperatura no momento anterior e final do 1º teste do GS

Gráfico 2. Comparação da temperatura no momento anterior e final do 2º teste do GS
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Gráfico 3. Comparação da temperatura no momento anterior e final do 1º teste do GA

Gráfico 4. Comparação da temperatura no momento anterior e final do 2º teste do GA

A temperatura durante a atividade física segue um padrão de decréscimo de
até 10% (1 a 3 °C) para o grupo dos sedentários e de até 6% (1 a 2 °C) para os ativos
fisicamente, desde o momento inicial da pedalada até os momentos finais. Este
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padrão foi observado para os participantes, exceto o quinto voluntário sedentário e
quarto participante ativo fisicamente, em ambos no segundo teste.
Apenas o grupo dos sedentários apresentou o p-valor significativo de 0,018 e
0,043, no primeiro e segundo testes, respectivamente. O grupo ativo fisicamente não
apresentou resultados significativos para o p-valor por apresentar menos amostras,
pela velocidade ser maior, 25 km/h, e pelos indivíduos praticarem outras atividades
físicas diferentes de pedalada, exceto o segundo participante, como a corrida e a
musculação. Ao comparar os grupos, não foi obtido p-valor significativo durante a
evolução do primeiro e segundo testes, mostrados na Tabela 6.
Tabela 6. Teste de Mann-Whitney entre os grupos

Grupos e testes

Mann-Whitney

GS x GA T1

p=0,788

GS x GA T2

p=1,000

GS= grupo dos sedentários; GA= grupo dos ativos fisicamente.

O Quadro 2 resume os principais artigos utilizados na discussão das imagens
térmicas, quanto aos autores, o tipo de atividade física, carga, intensidade, a
termorregulação e a autorregulação miogênica. Os quatro primeiros autores
apresentaram resultados semelhantes aos desta dissertação, a diminuição da
temperatura, já os quatro últimos o oposto.
Autores

Tipo de atividade física

Carga e intensidade

Termorregulação

Autorregulação
miogênica

ZONTAK et al. (1998)

Pedalada até a exaustão

Acréscimo de carga e

Diminuição da

VAINER (2005)

Sauna, corrida e pedalada

aumento da

temperatura

MERLA et al. (2010)

Corrida com aumento da

intensidade

Hiperemia reativa

inclinação da esteira
ABATE et al. (2013)

Aquecimento

muscular

com cicloergômetro
MALKINSON (2002)

Pedalada até a exaustão

Sem acréscimo de

Aumento da

BARTUZI; ROMAN-LIU;

Contração isométrica do

carga e manutenção

temperatura

WISNIEWSKI (2012)

bíceps braquial

da intensidade

HADZIC et al. (2015)

Contração concêntrica no
dinamômetro isocinético

QUESADA et al. (2015)

Pedalada até a exaustão

Quadro 2. Tipo de atividade, carga, intensidade e resposta fisiológica.

Hiperemia ativa
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O comportamento da temperatura durante a pedalada está relacionado aos
processos de termorregulação, cardiovasculares, cardiorrespiratórios, hormonais e
biomecânicos/fisiológicos da contração muscular (FOX, 2010; SILVERTHORN, 2010;
BROOKS; FAHEY; BALDWIN, 2013).
O protocolo de aquecimento com o cicloergômetro realizado por 40 homens,
dividido em 3 fases, foi apresentado por ABATE et al. (2013). A primeira consistia em
pedalar com uma carga de 100 W de 0 a 5 min, a segunda, de 5 a 10 min a 130 W, a
terceira, de 10 a 15 min com 160 W, todas com manutenção de 60 rpm. As imagens
térmicas registraram o tórax e membros superiores e revelou uma diminuição
significativa da temperatura na primeira e terceira fase.
A redução da temperatura durante a atividade física ocorre pela ação das
catecolaminas32 e outros hormônios vasoconstritores, por meio do sistema de
vasorregulação, que promovem a vasoconstrição periférica. Isto favorece a
redistribuição do fluxo sanguíneo da pele para o músculo, deste modo, eleva a sua
temperatura para melhorar o metabolismo e a atividade enzimática envolvida nos
processos químicos da contração muscular (JOHNSON, 1992; KENNY; JOHNSON,
1992).
A temperatura dos dedos das mãos durante a pedalada com 10 homens, em
dois tipos de protocolos, foram analisadas por ZONTAK et al. (1998). Um protocolo
com acréscimo de carga de 50 W a cada 3 min até a exaustão (estabelecida pelo VO2
máximo) e o outro mantendo a carga constante a 50 e 70% da VO2 máxima.
A temperatura diminuiu significativamente no primeiro teste e com carga de
50% no segundo teste, a diferença está no comportamento térmico ao longo dos
protocolos. Os acréscimos de carga impedem o aumento térmico pela ausência de
acomodação dos processos termorregulatórios. Com a carga constante, ocorre uma
diminuição da temperatura nos momentos iniciais seguidos de uma elevação e
manutenção da temperatura até o final, como foi visto em MALKINSON (2002);
BARTUZI; ROMAN-LIU; WISNIEWSKI (2012); HADZIC et al. (2015).
Um protocolo de corrida com aumento da velocidade em 2 km/h e da inclinação
em 10% a cada 2 min foi estabelecido a 15 homens por MERLA et al. (2010). Durante

32

São componentes químicos utilizados na síntese de hormônios como a epinefrina ou noradrenalina
e dopamina
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o teste a câmera termográfica filmava toda a região anterior do corpo. Com uma média
de 13 min de teste, houve uma diminuição significativa de 3 a 5 °C nas regiões da
coxa, do tórax e antebraço. Os autores afirmam que além da termorregulação e dos
processos hemodinâmicos, há uma diferença entre a inervação e vascularização das
camadas teciduais profundas até as superficiais das regiões centrais para as
periféricas.
A comparação de três estudos termográficos diferentes, após a pedalada,
sauna e corrida, foi explicada na revisão de VAINER (2005). O autor afirma que o
organismo é pré-programado e existem duas maneiras de dissipar o calor. A primeira
é o sistema vascular, por meio da renovação do fluxo sanguíneo e a segunda é
acionada após oclusão do vaso (seja por causa da contração muscular ou pela
vasoconstrição), conhecida como sudorese.
A sudorese está intimamente relacionada à hipertermia (central), pois seu
funcionamento é ativado após atingir 40–41 °C. O oposto foi informado por KOEPPEN;
STATON (2009), segundo os autores, temperaturas elevadas, como 42 °C, inibem o
funcionamento enzimático, vital para os processos químicos, a ativação da
termorregulação ocorreria de fato após a ultrapassagem do valor homeostático, entre
30 e 36° C em regiões periféricas

e centrais, respectivamente (DIAKIDES;

BRONZINO, 2008).
Os processos metabólicos que ocorrem nos tecidos subcutâneos são
influenciados pelo condicionamento físico e afetam a termorregulação, conforme
JOHNSON et al. (2015), bem como a evaporação do suor e a resposta circulatória
(AKIMOV et al., 2010; CHUDECKA; LUBKOWSKA, 2010; XU et al., 2013). A presença
da sudorese provoca a diminuição da temperatura, por tentar estabelecer um
equilíbrio entre o suor e o fluxo sanguíneo. Este limite desencadeia a evaporação
(VAINER, 2005). Quando a produção de calor for maior que a sua dissipação, ocorrerá
a hipertermia, além das alterações hemodinâmicas, metabólicas sistêmicas e locais
que desenvolvem a fadiga. Portanto, o SNC interpretará este conjunto de informações
como risco à saúde e gerará uma resposta inibitória à atividade física (AMANN, 2011).
Um estudo piloto com acréscimo de carga durante a pedalada até a exaustão
foi descrito por Gelain et al. (2014). Nele consta a diminuição da temperatura de 32
°C para 29,5 °C. Este estudo deu origem a esta dissertação; contudo, a diferença está
no volume de participantes, a separação em grupos, no protocolo de pedalada, a
velocidade e apesar das modificações os resultados foram iguais. A pedalada com
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acréscimo de carga dificulta o processo de acomodação do organismo à atividade;
deste modo, a resposta vascular e metabólica superficial da pele produzem a
diminuição da temperatura pela autorregulação miogênica e sudorese.
No estudo de caso descrito por MALKINSON (2002), o indivíduo era solicitado
a pedalar a 60 rpm, durante 20 km, a 40%, 55%, 70%, 80% e 90% da frequência
cardíaca máxima, com monitoração da temperatura, por meio de um termógrafo, em
onze pontos corporais a cada quilômetro. O comportamento da temperatura também
revela uma queda de até 2 °C, mas ao longo do exercício ela aumenta. O autor explica
que este fato ocorre devido à vasoconstrição sistêmica, em seguida a vasodilatação
periférica pelos mecanismos termorregulatórios para evitar a hipertermia.
O mesmo ocorreu com QUESADA et al. (2015) que, em seu estudo, solicitou
a pedalada para dez participantes que deveriam aquecer por 3 min a 50 W de carga,
sucedido pelo aumento de 25 W/min, com cadência de 90 rpm até a exaustão. As
coletas das imagens térmicas ocorreram antes, quando finalizava a pedalada e 10 min
após, e não denotaram aumento significativo da temperatura nesses momentos. Este
comportamento térmico pode ter ocorrido, pois a principal função do tecido adiposo
subcutâneo é transferir e conservar o calor (CHUDECKA; LUBKOWSKA, 2010).
Entretanto, para FOURNET et al. (2013), não há relação entre a temperatura da pele
e a espessura da gordura localizada, mas sim a variação da temperatura depende do
tamanho da dobra cutânea.
Igualmente

com

BARTUZI;

ROMAN-LIU; WISNIEWSKI

(2012),

que

verificaram a temperatura na contração isométrica do bíceps braquial, a 30%, 15% e
5% da contração voluntária máxima até a fadiga, com descanso de 15 min entre os
testes. Nos dez participantes, houve uma relação diretamente proporcional da carga
com a temperatura, ou seja, quanto mais força era produzida maior era a temperatura.
Do mesmo modo, HADZIC et al. (2015) investigaram a temperatura durante a
contração concêntrica do quadríceps no dinamômetro isocinético. Um voluntário
realizava o aquecimento de 6 min a 100 W no cicloergômetro, em seguida, alongava
o quadríceps e os ísquiostibiais por 10 s. No dinamômetro, a flexo-extensão do joelho
era controlada nos ângulos de 80° e 10°, a velocidade de 120°/s, como um tempo
mínimo de 7,5 min. O comportamento da temperatura ao longo do teste foi um
aumento significativo de quase 2 °C do membro que realizou a contração e uma
diminuição significativa de quase 2 °C da temperatura no membro em repouso. Essa
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pequena variação térmica foi suficiente para comprovar a alteração termorregulatória,
o que corrobora com o efeito vasoconstritor descrito por MALKINSON (2002), no qual
as áreas em inatividade física recebem menos sangue.
Um dos recursos para o estudo da fadiga periférica é a análise dos sinais
neuromusculares, por meio da EMG e MMG, exibidas nas próximas sessões.

4.3

SINAIS NEUROMUSCULARES

A EMG de superfície é utilizada para gerar uma estimativa de força durante
os processos de contração e relaxamento muscular durante a contração isotônica
(dinâmica), diferente da EMG intramuscular com agulhas que consegue avaliar a
função das unidades motoras (DROST et al., 2006). Em contraste, a MMG é capaz de
detectar os sinais elétricos musculares sobre a superfície da pele e ao contrário da
EMG a qualidade da interface sensor-pele não é afetada pelo acúmulo de suor nem
pela resistência da pele (GORDON; HOLBOURN, 1948; ORIZIO; PERINI;
VEICSTEINAS, 1989). A MMG pode ser afetada pela temperatura e tensão muscular,
pela quantidade de gordura, pela pressão e viscosidade dos líquidos intra e
extramuscular (WAGES et al., 2016). Para Islam et al. (2013), além disso, a MMG
informa quanto à taxa de disparo e recrutamento das unidades motoras e as duas
técnicas podem ser utilizadas em conjunto, pois complementam-se.
Em oposição a Drost et al. (2006), e de acordo com Islam et al. (2013), para
Perry-Rana et al. (2003), a MMG representa a amplitude do recrutamento das
unidades motoras e a EMG à ativação da unidade motora quanto ao seu recrutamento
e taxa de disparo. Ambas conseguem detectar a fadiga neuromuscular por estratégias
do controle motor durante a ação muscular.
Os Gráficos 5 e 6 comparam as medianas da amplitude do sinal nos momentos
iniciais e finais de GS e GA, assim como o p-valor obtido pelo Teste de Wilcoxon.
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Gráfico 5. Medianas da EMG

Gráfico 6. Medianas da MMG

No gráfico 5, a amplitude do sinal da EMG apresentou aumento no primeiro
teste do grupo sedentário e diminuição nos demais momentos, principalmente no
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grupo ativo fisicamente. No gráfico 6, nota-se um aumento da amplitude do sinal da
MMG, no momento inicial para o final no segundo teste do grupo sedentário e primeiro
e segundo do grupo ativo fisicamente. Tanto a MMG quanto a EMG não apresentaram
resultados significativos com o p-valor.
Ao comparar a evolução dos primeiros e segundos testes, do momento incial
até o final, entre os grupos, obteve-se a Tabela 7, a qual não apresentou resultados
significativos para o p-valor.
Tabela 7. Evolução do antes para o depois entre os grupos com o Teste de Mann-Whitney

Grupo e momento

Análise do sinal

p-valor

GS x GA evolução de antes para depois em T1

EMG

p=0,898

GS x GA evolução de antes para depois em T2

EMG

p=0,960

GS x GA evolução de antes para depois em T1

MMG

p=0,613

GS x GA evolução de antes para depois em T2

MMG

p=0,915

Os estudos seguintes foram detalhados na revisão de literatura sobre análise
da amplitude de EMG e MMG pela indução da fadiga muscular, visualizar a seção
2.3.2. Os artigos de Shinohara et al. (1997), Housh et al. (2000) e Perry et al. (2001)
estabeleceram um protocolo de atividade semelhante ao deste estudo, com um
período de aquecimento musculoesquelético, pedalada com acréscimo de carga até
a exaustão do participante. Deste modo, o resultado foi o aumento da amplitude do
sinal neuromuscular.
De forma diferente, Bull et al. (2000) e Cochrane et al. (2015) limitaram o
tempo de pedalada. A correlação do consumo de oxigênio com EMG e MMG nos
momentos de repouso inicial e recuperação após o uso do cicloergômetro foi
apresentado por Malek et al. (2011). O uso do dinamômetro isocinético para analisar
a contração concêntrica foi estabelecido por Ebersole O’Connor e Wiper (2006) e na
contração excêntrica por Perry-Rana et al. (2003) e Camic et al. (2014).
O Quadro 3 resume alguns destes artigos quanto aos autores, o tipo de
atividade física, a carga, a intensidade, a velocidade e, principalmente, o
comportamento da amplitude do sinal neuromuscular.
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Autores

Tipo de atividade física

SHINOHARA et al. (1997)
HOUSH et al., 2000

Carga, intensidade e velocidade

Pedalar até a exaustão

da intensidade e manutenção da

(2003)

Aumenta

velocidade

BULL et al. (2000)
et

neuromuscular

Acréscimo de carga com aumento

PERRY et al., 2001

PERRY-RANA

Amplitude do sinal

Pedalar até tempo máximo
al.

Contração excêntrica com o
dinamômetro isocinético

Sem acréscimo de carga com
manutenção da intensidade e

CAMIC et al. (2014)

Diminui

velocidade

Quadro 3. Tipo de atividade, carga, intensidade e resposta neuromuscular

A amplitude do sinal eletromiográfico foi maior do que o mecanomiográfico,
principalmente no grupo dos sedentários. Isto pode ser explicado porque a ação
neuromuscular em atividades com acréscimo de carga, apresenta respostas
ventilatórias semelhantes ao de carga constante, ou seja, o acúmulo de metabólitos,
das substâncias químicas e os processos oxidativos diminuem a resistência do
músculo (SHINOHARA et al., 1997; PERRY et al., 2001). Esta compensação do
organismo é visualizada nos sinais da EMG. Já a amplitude da MMG ser menor está
relacionada ao nível da contração voluntária máxima (CVM), segundo Orizio, Perini e
Veicsteinas (1989), pelo registro das oscilações. Em atividades com carga alta, em
breves períodos de contração como a pedalada (<500 ms), a amplitude-força da MMG
é reduzida, segundo Shinohara et al. (1997).
Conforme Orizio, Perini e Veicsteinas (1989), há uma relação da MMG com o
nível de carga. Quando ocorre o aumento da amplitude, as cargas são baixas e
correspondem de 10-25% da CVM, nenhuma alteração do sinal é produzida entre 4050% da CVM, e há diminuição da amplitude de 60-80% em exercícios isométricos. Na
pesquisa de Housh et al. (2000), com contração isotônica, houve uma evolução da
carga em 50, 65, 80 e 95% do pico de potência (PP). Os autores correlacionaram a
contração isométrica à isotônica e verificaram uma resposta inversa.
Os valores baixos de PP MMG, 50 e 65%, diminuem a amplitude, os valores
altos, 80 e 90%, a elevam, da mesma forma na EMG, exceto nos valores baixos que
estão relacionados à manutenção da amplitude, 40-50% da CVM, (HOUSH et al.,
2000). O mesmo ocorre nesta pesquisa, no momento inicial, com baixa carga a
amplitude, é menor, ao passo que no momento final, revela-se maior, exceto na EMG
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do grupo ativo fisicamente, pois a intensidade e velocidade foram maiores do que no
grupo dos sedentários.
Na estratégia do controle motor, para baixas amplitudes, há possibilidade de
escolher entre a quantidade de unidades motoras (UMs) recrutadas e os efeitos desta
escolha (“muscle wisdom”). O organismo sempre escolhe o modo mais econômico
para manter ou armazenar energia; logo, quanto menos UMs conseguirem manter o
desempenho na atividade, existe maior probabilidade de retardar a indução da fadiga
muscular (HOUSH et al., 2000).
Os mecanismos propostos por Enoka e Stuart (1992) sobre a escolha
muscular, é descrito como um processo decrescente da taxa de relaxamento da
contração, o que proporciona o aumento da resposta ativa do músculo, deste modo,
ocorre a diminuição da taxa de disparo da UMs. O aumento da fusão das fibras
musculares ativas representa uma taxa de disparo de UMs submáximas.
Para amplitudes altas de MMG e EMG, há o recrutamento adicional de UMs
que apresentam maior diâmetro neural, as mais superficiais, de contração rápida ou
fibras do tipo II (HOUSH et al., 2000; PERRY et al., 2001). Este evento é melhor
expresso no GS, pois a intensidade da atividade foi menor do que em GA, gerando a
possibilidade de adaptação.
Nos resultados de Bull et al. (2000), Perry-Rana et al. (2003) e Camic et al.
(2014), ocorreu diminuição da amplitude do sinal e isso corrobora com os resultados
obtidos nesta dissertação referentes à amplitude do sinal de EMG no grupo dos ativos
fisicamente. Apesar de existir uma diferença deste protocolo de atividade para a dos
autores citados quanto à manutenção de carga e velocidade. O sinal de EMG diminui
devido ao SNC a escolha do controle motor em manter a contração muscular em um
nível submáximo ou os participantes não apresentaram resistência física suficiente
para aguentarem a intensidade da pedalada.
Outra diferença está no tipo de contração, a excêntrica, mostradas por PerryRana et al. (2003) e Camic et al. (2014), que possui maior capacidade de gerar força
do que a concêntrica pela diferença nos caminhos utilizados pelas estratégias do
controle motor e especificidade muscular para o desempenho da tarefa. Deste modo,
anteciparia os eventos da fadiga muscular.
A correlação do consumo de oxigênio com a amplitude dos sinais
neuromusculares dos músculos do quadríceps foi estabelecida por Malek et al. (2011).
Os autores compararam a fase de repouso com a de recuperação, antes e depois da

85

pedalada, com acréscimo de carga e tempo definido. A amplitude do sinal de MMG
do músculo reto femoral e a taxa de consumo de oxigênio são significativas quando
comparadas aos músculos vasto lateral e medial. Ou seja, o reto femoral consome
mais oxigênio na fase de recuperação após o exercício. Isto ocorre devido às suas
características anatomofisiológicas, já que apresenta maior secção transversal, ser
bipenado, ter maior capacidade de gerar força e, principalmente, por ser irrigado pela
artéria femoral, enquanto o vasto lateral e o vasto medial, por suas ramificações.
Este fato é confirmado na pesquisa de Katayama et al. (2007). Os autores
investigaram os efeitos dos níveis de oxigenação (hiperoxia, normoxia e hipóxia) na
fatigabilidade do quadríceps (EMG) durante o repouso e contração muscular. A
hipóxia ocorre desde o início da atividade até o final e o nível de oxigênio retorna ao
normal após o relaxamento muscular. O fenômeno da hipóxia aparece antes no vasto
lateral, o que sugere o aumento do recrutamento de UMs como compensação a falha
progressiva da contratilidade. Além disso, a fibra mais requisitada neste período é a
do tipo II, por isso, o aumento da amplitude do sinal de EMG; indicativo da fadiga
muscular.
No estudo de Cochrane et al. (2015), também verificou-se a correlação
ventilatória com os sinais neuromusculares. Houve manutenção da carga durante a
pedalada, o que gerou aumento da amplitude dos sinais de EMG e MMG,
diferentemente de Malek et al. (2011) e desta pesquisa, onde também ocorreu
diminuição dos sinais respiratórios (consumo de oxigênio).
Os receptores metabólicos e mecânicos geram um feedback sobre as
condições musculares (via aferente tipo III e IV) durante a atividade, quando os níveis
de consumo de oxigênio estão baixos. O nível de impulsos nervosos estimulando a
contração diminui ou é interrompido e os suplementos energéticos estão deprimidos,
há o desenvolvimento da fadiga periférica e central. Este fenômeno é conhecido como
modelo do exercício reflexo compressor (AMANN; DEMPSEY, 2008; AMANN, 2011).
A fadiga central e a periférica estão relacionadas à hipóxia, ou seja, quando o
nível de concentração de oxigênio diminui, descrito por Katayama et al. (2007), e o de
monóxido de carbono (CO2) aumenta, visto em Cochrane et al. (2015). Esse evento
pode ser interpretado como envenenamento pelo SNC, pela ausência da ligação de
O2 com a molécula de hemoglobina (ROCHA, 2011). Portanto, a falta de O2 estimula
os neurônios sensitivos a enviarem impulsos dolorosos para o SNC que gera uma
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resposta inibitória à atividade, na tentativa de proteger tanto os tecidos
musculoesqueléticos quanto o neural (AMANN; DEMPSEY, 2008).
Segundo Polato e Garcia (2008), as dobras cutâneas e a perimetria muscular,
influenciam nos sinais neuromusculares, assim como o tecido adiposo, a impedância
da pele, o posicionamento, a distância dos eletrodos e o sensor do músculo (DROST
et al., 2006; ISLAM et al., 2013; IBITOYE et al., 2014). Além disso, outro fato
metodológico que poderia causar influência na contração são as faixas elásticas
utilizadas para manter estável os cabos durante o protocolo.
Segundo o estudo de Fu et al. (2012) sobre a investigação da compressão
elástica e sua influência sobre a força muscular do reto femoral durante a contração
isométrica, a compressão média e alta, apresentaram uma diminuição significativa
para a amplitude do sinal de EMG, assim como ocorreu no grupo ativo fisicamente, e
nenhuma alteração para o de MMG. Os autores sugerem que este fato pode promover
o aumento da eficiência da contração muscular e retardar os efeitos da fadiga
muscular.
Em suma, a amplitude do sinal de MMG aumentou para quase todos os testes,
exceto no primeiro teste do grupo sedentário. Isto pode ter relação com a forma de
condução dos dados, ou seja, foram pareados, comparados em momentos antes e
depois, e calculada apenas a mediana. Desta forma, as medianas da amplitude dos
sinais de MMG ficaram muito próximas entre os dois momentos do teste. Para a EMG,
a amplitude do sinal diminuiu nos testes do grupo ativo fisicamente e no segundo teste
para os sedentários; neste último caso, também há uma relação com a mediana dos
sinais. Já para os participantes ativos fisicamente, essa diminuição está relacionada
ao nível da pedalada ser maior do que a capacidade do organismo em se adaptar aos
processos hemodinâmicos, metabólicos, vasculares e musculares.
A correlação entre a fadiga muscular e as alterações da temperatura durante
o exercício da pedalada será descrito na próxima seção.
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4.4

CORRELAÇÃO ENTRE TEMPERATURA E A CONTRAÇÃO MUSCULAR

A relação da temperatura com a contração muscular, nos momentos iniciais e
finais são exibidas na Figura 18.

Figura 18. Exemplo da relação da Termografia, EMG e MMG. Momento inicial (A1) e final (F1) do
primeiro teste.

A Figura 18 relaciona o aumento da intensidade da atividade física, por meio
da contração muscular, com os eventos fisiológicos metabólicos e vasculares locais
(imagens térmicas). Nela é possível observar no momento inicial (A1) uma temperatura
em cerca de 31 ºC com a amplitude dos sinais de EMG e MMG baixa. Conforme o
avanço do teste (F1), essa temperatura diminui para aproximadamente 28 ºC e ocorre
o aumento da amplitude dos sinais.
Ao correlacionar os dados normalizados da temperatura com os da amplitude
dos sinais de MMG e EMG, pela correlação de Spearman, foram obtidos os resultados
descritos nas Tabelas 8 e 9.
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Tabela 8. Correlação da MMG com a termografia

Teste e momento Grupo e correlação Coeficiente de Spearman

p-valor

Início do Teste 1

GS MMG e Termo

r= - 0,090

p= 0,848

Final do Teste 1

GS MMG e Termo

r= - 0,667

p= 0,102

Início do Teste 1

GA MMG e Termo

r= 0,600

p= 0,400

Final do Teste 1

GA MMG e Termo

r= 1,000*

p= 0,01*

Início do Teste 2

GS MMG e Termo

r= 0,739

p= 0,058

Final do Teste 2

GS MMG e Termo

r= 0,450

p= 0,310

Início do Teste 2

GA MMG e Termo

r= - 0,400

p= 0,600

Final do Teste 2

GA MMG e Termo

r= - 0,800

p= 0,200

Termo = termografia; GS = grupo sedentário; GA = grupo ativo fisicamente; * p< 0,01 e r = 1.

Tabela 9. Correlação da EMG com a termografia

Teste e momento Grupo e correlação Coeficiente de Spearman

p-valor

Início do Teste 1

GS EMG e Termo

r= - 0,090

p= 0,848

Final do Teste 1

GS EMG e Termo

r= - 0,667

p= 0,102

Início do Teste 1

GA EMG e Termo

r= - 0,600

p= 0,400

Final do Teste 1

GA EMG e Termo

r= - 0,200

p= 0,800

Início do Teste 2

GS EMG e Termo

r= 0,739

p= 0,058

Final do Teste 2

GS EMG e Termo

r= 0,450

p= 0,310

Início do Teste 2

GA EMG e Termo

r= - 0,600

p= 0,400

Final do Teste 2

GA EMG e Termo

r= -1,000*

p= 0,001*

Termo = termografia; GS = grupo sedentário; GA = grupo ativo fisicamente; * p< 0,01 e r = - 1.

A correlação de Spearman informa quanto ao p-valor significativo e ao
coeficiente de Spearman (r). Este coeficiente indica qual o tipo de correlação existente
entre os dados, variando de +1 a -1, os valores positivos representam a relação
diretamente proporcional (aumento ou diminuição de ambos os valores) e os
negativos inversamente proporcional. Ainda há uma graduação desta correlação
representando desprezível (0 a 0,3), fraco (0,3 a 0,5), moderada (0,5 a 0,7), forte (07,
a 0,9) e muito forte (acima de 0,9).
Na Tabela 8, referente à MMG, o momento final do primeiro teste do grupo
ativo fisicamente apresentou uma correlação positiva, forte, com p-valor significativo.
Já para a EMG, na Tabela 9, o grupo ativo fisicamente apresentou no final do segundo
teste, uma correlação negativa, forte, significativa.
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A temperatura pode apresentar dois perfis durante a atividade física: o
adaptativo e o não adaptativo. No primeiro, o comportamento térmico adapta-se às
alterações hemodinâmicas, metabólicas sistêmicas e periféricas, ou seja, atividades
aeróbicas com manutenção de carga, velocidade por um determinado tempo
permitem os ajustes homeostáticos, como apresentado nos estudos de Bartuzi;
Roman-Liu e Wisniewski (2012) e Quesada et al. (2015), com aumento da temperatura
e da amplitude do sinal de EMG.
Já no processo não adaptativo, a temperatura apresenta comportamento
inverso aos sinais neuromusculares, ou seja, quanto maior for a intensidade do
exercício com acréscimos de carga, maior será a amplitude dos sinais de EMG e MMG
pelo desenvolvimento da força muscular, menor será a temperatura, pois o corpo não
consegue se adaptar ao aumento constante da carga.
Zontak et al. (1998), Merla et al.(2010), Abate et al. (2013) e Gelain et al.
(2014) utilizaram o mesmo tipo de protocolo desta pesquisa, com perfil aeróbico e
aumento da intensidade da carga ao logo da atividade, o que não permitiu a
acomodação hemodinâmica e musculoesquelética. Por consequência, o organismo
tenta adapatar-se gerando uma vasoconstrição central para aumentar a velocidade
de circulação do sangue (aumento da PAS e FC). Deste modo, gera-se a hiperemia
reativa, a vasodilatação periférica e a sudorese para dissipar o calor, a fim de evitar a
hiperemia central. Quando todos esses eventos não conseguem suprir a demanda da
atividade, ocorre a fadiga central e a periférica.
A correlação da temperatura com os sinais neuromusculares da EMG e MMG
foi significativa apenas para o grupo dos ativos fisicamente. Portanto, é necessário
novos estudos com um grupo amostral maior, modificar alguns parâmetros do
protocolo, como diminuir a velocidade para atender melhor as demandas do
organismo, o tipo de contração concêntrica para excêntrica, pois o trabalho muscular
apresenta maior especificidade no recrutamento das UMs durante o alongamento da
fibra muscular, visto em PERRY-RANA et al. (2003). Essas medidas devem ser
aplicadas a fim de tentar obter essa diferença.
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4.5

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Após analisar os dados da pesquisa, surgiram novos questionamentos e
possibilidades investigativas que poderiam aprimorar o trabalho, mas não contemplam
os objetivos do mesmo:
I.

análise somente da contração concêntrica, devido ao tipo de atividade
empregada que exigia maior força muscular durante a fase de
propulsão da pedalada e o reconhecimento dos ângulos da
eletrogoniometria nesse período;

II.

análise somente da região anterior da coxa, pelo tipo de atividade
(sentado em um assento baixo), o que compromete o posicionamento
da câmera termográfica na região dos músculos posteriores da coxa
utilizados na fase de retorno da pedalada;

III.

análise somente da região do músculo reto femoral com a termografia,
EMG e MMG, sendo que existem outros músculos como os glúteos,
isquiostibiais e os gastrocnêmios que auxiliam durante a pedalada.

4.6

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

A partir dos resultados obtidos com a metodologia desenvolvida, vislumbramse perspectivas de novos trabalhos que utilizem a termografia, EMG e MMG como
forma de avaliação quantitativa para a reabilitação e treinamento desportivo. Essas
tecnologias podem ser utilizadas para melhorar a avaliação e aprofundar o
conhecimento nesta nova área. Assim, para dar continuidade, sugere-se:
(1)

verificar se em outras atividades, além de pedalada e corrida, promovem

os mesmos efeitos termorreguladores diante da indução das fadigas central e
periférica, a fim de gerar padronização térmica pelo tipo de atividade, aeróbica ou
anaeróbica, com acréscimo ou manutenção da carga;
(2)

desenvolver atividades para a contração excêntrica e isométrica, com a

finalidade de verificar se há o mesmo padrão comportamental térmico apresentado na
contração concêntrica;
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(3)

registrar outras áreas corporais durante a atividade física e estabelecer

um limiar de variação (T) de temperatura para padronizar as respostas térmicas nas
regiões envolvidas na contração muscular;
(4)

desenvolver um protocolo específico para MMG e termografia com um

grupo amostral maior, com a finalidade de mostrar a existência da correlação dos
sinais neuromusculares com a temperatura por meio dessas tecnologias;
(5)

utilizar o cardiotacômetro para medir frequência cardíaca durante a

atividade física para determinar a intensidade, pois ela representa uma variável de
controle e pode interferir na variação da temperatura.

92

5

CONCLUSÕES

Nesta pesquisa, investigou-se a viabilidade da análise térmica superficial da
pele na identificação das alterações metabólicas e vasculares geradas pela contração
muscular durante o movimento de pedalada, em indivíduos hígidos, por meio da
correlação com os sinais eletromiográfcos e mecanomiográficos. A partir dos
resultados obtidos, conclui-se que:
(1) um protocolo de ensaio investigativo de termografia, EMG e MMG foi
criado e aplicado, conforme descrito na seção 3.5 dos Materiais e Métodos desta
pesquisa;
(2) a temperatura está correlacionada aos eventos metabólicos e vasculares
gerados durante a atividade física. A resposta térmica apresentou uma diminuição da
temperatura entre 1 e 3 ºC nos indivíduos, o que representa um p-valor significativo
de 0,018 para o primeiro teste e 0,043 para o segundo, por meio do Teste de Wilcoxon,
no grupo dos sedentários. Ao comparar a evolução dos grupos, ou seja, o quão
significativo foi a diminuição da temperatura desde o momento inicial até o final,
aplicando o Teste de Mann-Whitney, não houve diferença significativa da temperatura;
(3) ocorreu aumento da amplitude dos sinais mecanomiográficos e
eletromiográficos apenas para o grupo dos sedentários. Ao comparar os momentos
iniciais com os finais entre os participantes do mesmo grupo e entre os sedentários e
ativos fisicamente, houve o aumento da amplitude, mas este não foi significativo com
os testes de Wilcoxon e de Mann-Whitney, respectivamente;
(4) ao correlacionar a temperatura e a contração muscular por meio do Teste
de Spearman, os resultados foram significativos apenas para o GA, tanto na
mecanomiografia (r=1,000 e p=0,01), quanto na eletromiografia (r= -1000 e p=0,01).
Na MMG, houve uma correlação forte e positiva do sinal contrátil com a temperatura,
apesar de não ocorrer o aumento da mesma. Já para a EMG, a correlação é inversa,
na qual a amplitude do sinal muscular aumenta enquanto a temperatura diminuí.
Portanto, a temperatura é um parâmetro viável para avaliar as alterações
metabólicas e vasculares geradas pela contração muscular, de modo que durante a
atividade física sua diminuição apresenta o comportamento inverso aos dos sinais
neuromusculares da amplitude da EMG e MMG, ou seja, quanto maior a carga para
pedalar, maior a força e amplitude do sinal neuromuscular.
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Como principal legado deste estudo, destaca-se a utilização da termografia
como uma técnica viável para avaliar as alterações metabólicas e vasculares, por meio
do parâmetro da temperatura superficial da pele. Portanto, a pesquisa contribuiu
positivamente para as ciências da saúde por apresentar mais uma ferramenta para
auxiliar, não apenas no diagnóstico, mas como um recurso de promoção de saúde.
Com a termografia é possível antecipar os eventos metabólicos e vasculares
que geram a fadiga muscular. Associada à EMG ou à MMG, pode ser utilizada na
saúde coletiva, especificamente em centros de reabilitação, no acompanhamento da
reabilitação musculoesquelética e nos treinamentos desportivos, por meio do controle
da temperatura.
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
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APÊNDICE 2 - ANAMNESE DOS VOLUNTÁRIOS
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APÊNDICE 3 – TABELAS DA ANTROPOMETRIA, FC E PA, DAS MÉDIAS DA
TEMPERATURA, DA EMG E MMG EIXO Z

Participantes Idade Peso (kg)
1S
34
82
2S
33
106
3S
28
74
4S
26
74
5S
30
88
6S
40
92
7S
33
69
8A
26
65
9A
50
82
10A
30
68
11A
23
63
Participantes
1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8A
9A
10A
11A

1º Adipometria
10,20
13,00
23,20
13,50
8,40
7,50
9,30
7,20
12,80
13,90
10,30

Altura (m) IMC (kg/m2)
1,85
23,96
1,94
28,16
1,83
22,10
1,90
20,50
1,94
23,38
1,85
26,88
1,66
25,04
1,82
19,62
1,77
26,17
1,75
22,20
1,72
21,30
2º Adipometria
8,30
13,70
20,40
11,10
7,40
8,30
9,50
6,80
13,20
11,90
11,60

3º Adipometria
9,30
13,90
20,10
10,60
7,60
7,40
7,50
6,70
10,90
11,40
11,80

Perimetria (cm)
0,55
0,62
0,51
0,55
0,56
0,46
0,54
0,57
0,59
0,57
0,52

107

APÊNDICE 4 – TABELAS DA FC E PA

Participantes
1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8A
9A
10A
11A

1º teste (bpm) 2º teste (bpm)
Antes Depois Antes Depois
64
162
80
160
77
150
78
152
76
152
97
155
61
142
79
148
77
136
79
150
82
148
80
128
80
153
88
156
67
140
82
143
68
113
66
161
52
120
55
129
70
143
83
127

1º teste (mmHg)
Participantes
Antes
Depois
PAS PAD PAS PAD
1S
100 70 130 70
2S
130 80 180 170
3S
100 70 140 70
4S
110 70 150 60
5S
120 80 160 70
6S
110 70 150 70
7S
120 80 150 70
8A
90 70 110 70
9A
110 70 160 70
10A
110 80 150 70
11A
130 60 110 70

2º teste (mmHg)
Antes
Depois
PAS PAD PAS PAD
110 70 140 70
110 70 180 70
110 70 130 70
110 70 150 60
130 80 150 80
110 70 150 70
110 70 140 70
90
70 110 70
110 70 140 70
110 70 150 70
130 60 110 70
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APÊNDICE 5 – TABELAS DAS NORMALIZAÇÕES DA TEMPERATURA,
AMPLITUDE DO SINAL DA EMG E MMG EIXO Z

Participantes
1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8ª
9ª
10ª
11ª

Teste 1
Teste 2
Antes (A1) Momentos finais (F1) Antes (A2) Momentos finais (F2)
1,03
0,98
1,05
1,01
0,99
0,91
0,98
0,91
0,99
0,95
0,99
0,96
0,96
0,91
0,99
0,89
1,01
0,99
0,99
1,00
1,02
0,98
1,01
1,01
0,99
0,97
0,99
0,99
1,02
0,96
1,01
0,95
1,01
0,99
1,02
1,00
0,97
0,94
0,99
0,94
1,00
0,96
0,98
0,98

EMG -GS
Participantes Início T1 Final T1 Início T2 Final T2
1S
0,765
0,966
0,807
1,016
1S
0,991
1,083
0,873
1,175
1S
0,913
1,088
0,898
0,970
1S
0,930
0,993
1,088
1,341
1S
0,974
0,679
1,013
1,158
1S
1,383
1,492
1,252
0,765
1S
1,122
0,961
1,063
0,753
1S
0,922
0,738
1,005
0,822
2S
0,951
0,881
0,839
0,972
2S
0,885
0,908
0,857
0,954
2S
0,951
1,085
0,857
0,967
2S
0,820
0,919
1,214
1,048
2S
0,820
1,066
1,107
0,972
2S
1,180
1,089
1,143
0,941
2S
1,344
0,756
0,964
1,016
2S
0,934
1,244
0,911
1,048
2S
1,115
1,051
1,107
1,083
3S
0,751
1,029
0,661
0,638
3S
1,005
1,071
1,177
1,223
3S
0,663
1,011
0,750
1,265
3S
0,917
0,710
1,232
1,026
3S
0,898
0,855
0,991
0,907
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3S
3S
3S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
4S
5S
5S
5S
5S
5S
5S
5S
5S
5S
5S
6S
6S
6S
6S
6S
6S
6S
6S
7S
7S
7S
7S
7S
7S
7S
7S

1,171
1,639
0,956
0,920
1,109
1,051
0,949
1,007
0,934
0,964
1,066
0,755
1,183
0,923
0,814
0,998
0,956
1,384
0,973
0,973
1,040
0,906
1,051
0,961
0,955
0,742
0,989
1,119
1,277
0,727
0,815
0,777
1,342
1,241
1,191
0,991
0,915

0,993
1,114
1,216
1,134
0,980
1,079
1,041
0,820
0,942
1,173
0,831
0,707
0,941
0,967
0,835
0,767
1,073
1,026
1,022
1,193
1,469
0,946
0,975
0,725
1,283
0,812
0,953
1,084
1,222
0,857
0,875
0,857
0,986
1,174
1,004
0,980
1,268

1,191
1,012
0,985
1,321
0,795
0,954
0,905
0,856
1,101
1,052
1,015
1,009
0,972
0,972
0,861
0,677
1,144
1,230
1,255
0,947
0,935
0,948
1,198
0,596
1,011
0,801
1,124
1,198
1,124
1,120
1,218
1,072
0,609
0,865
0,816
1,145
1,157

0,901
1,050
0,990
1,114
0,889
1,351
0,930
0,907
1,031
0,907
0,871
0,608
0,818
0,773
0,746
1,066
1,133
1,116
1,243
1,210
1,287
0,990
1,001
0,779
0,837
0,697
1,177
1,365
1,154
0,909
0,795
1,008
1,043
1,143
1,178
0,845
1,079
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MMG - GS
Participantes Início T1 Final T1 Início T2 Final T2
1S
0,828
0,868
0,919
1,051
1S
0,952
0,603
1,005
1,123
1S
0,925
0,695
0,910
1,099
1S
0,997
0,757
1,071
1,011
1S
1,032
0,960
1,062
1,099
1S
1,219
1,329
1,062
1,139
1S
1,006
1,686
1,005
0,554
1S
1,041
1,102
0,967
0,923
2S
1,076
1,111
0,890
1,023
2S
0,879
0,987
1,056
1,023
2S
1,141
1,130
1,121
1,095
2S
0,887
0,981
1,158
1,147
2S
0,994
1,092
1,027
0,932
2S
0,977
0,950
0,962
1,069
2S
1,117
0,900
0,904
0,951
2S
0,969
0,950
0,897
0,834
2S
0,961
0,900
0,984
0,925
3S
1,294
1,291
0,848
0,677
3S
0,816
1,010
0,975
1,319
3S
0,941
0,898
1,385
0,834
3S
0,761
0,834
0,855
1,128
3S
1,012
0,954
1,011
1,040
3S
0,996
0,962
1,081
1,059
3S
1,208
0,962
0,996
0,839
3S
0,973
1,090
0,848
1,104
4S
0,931
1,169
0,932
0,922
4S
1,101
1,052
0,816
0,834
4S
1,061
1,023
1,336
1,198
4S
1,126
0,906
0,940
0,942
4S
0,988
0,840
0,990
0,854
4S
0,923
1,140
1,105
1,346
4S
0,891
0,884
0,932
0,767
4S
0,980
0,986
0,948
1,137
5S
0,994
1,023
1,006
1,000
5S
0,994
0,990
0,974
1,067
5S
0,994
0,990
0,974
1,000
5S
0,994
1,023
1,006
1,000
5S
1,026
0,990
1,006
1,000
5S
1,026
0,990
1,006
1,000
5S
0,994
0,957
1,006
1,000
5S
0,994
0,990
0,974
0,967
5S
0,994
1,023
1,039
0,967
5S
0,994
1,023
1,006
1,000
6S
1,072
0,925
1,155
1,063
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6S
6S
6S
6S
6S
6S
6S
7S
7S
7S
7S
7S
7S
7S
7S

0,933
0,941
0,834
0,843
1,235
1,096
1,047
1,087
0,877
0,950
1,006
1,030
1,095
0,974
0,982

0,909
1,004
1,328
0,791
0,870
1,217
0,957
0,952
0,898
0,886
1,000
1,168
0,940
0,994
1,162

1,293
1,043
0,966
0,810
1,086
0,802
0,845
0,788
1,008
0,908
1,289
1,008
0,995
1,068
0,935

0,650
1,046
0,768
1,291
1,013
1,165
1,004
0,957
0,868
0,896
1,069
1,181
0,985
1,075
0,969

EMG - GA
Participantes Início T1 Final T1 Início T2 Final T2
1A
1,078
0,835
0,943
1,219
1A
1,107
1,305
0,959
1,240
1A
1,078
1,261
0,990
0,983
1A
0,871
0,968
0,786
0,887
1A
1,004
1,056
1,037
1,016
1A
0,827
1,207
1,304
1,005
1A
0,694
0,737
0,927
0,951
1A
0,989
0,692
0,880
0,962
1A
1,358
1,003
1,194
0,738
1A
0,901
0,968
1,116
0,941
1A
1,093
0,968
0,864
1,058
2A
0,891
0,786
1,017
1,670
2A
1,021
0,892
1,104
0,515
2A
0,827
0,780
1,088
0,718
2A
0,725
0,940
0,770
0,888
2A
0,771
1,035
0,937
0,699
2A
1,316
1,007
0,723
0,860
2A
1,187
1,043
1,080
0,589
2A
1,358
0,794
0,834
1,219
2A
0,785
1,323
1,644
1,311
2A
1,118
1,399
0,802
1,532
3A
0,812
1,006
1,021
0,996
3A
0,979
1,019
0,866
1,069
3A
1,031
1,012
0,912
0,832
3A
0,773
0,883
0,985
0,729
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3A
3A
3A
3A
3A
3A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A

0,992
1,018
1,340
1,031
0,941
1,082
1,112
1,029
1,022
1,119
0,924
0,826
1,044
0,864
1,059

0,999
1,181
0,980
1,019
0,921
0,980
0,666
1,281
0,789
1,645
0,712
0,897
0,979
0,933
1,097

0,848
1,021
1,048
1,139
0,857
1,304
0,755
1,062
0,987
0,738
0,813
1,170
0,921
1,145
1,410

0,942
1,300
0,863
1,209
1,015
1,045
0,716
0,852
0,916
0,925
1,047
0,731
0,896
1,032
1,885

MMG - GA
Participantes Início T1 Final T1 Início T2 Final T2
1A
0,949
0,597
0,910
1,012
1A
0,874
1,457
0,871
0,914
1A
0,790
1,032
0,857
0,833
1A
0,924
1,055
1,141
0,956
1A
0,889
1,016
1,144
1,051
1A
1,107
1,462
1,088
1,044
1A
1,008
0,837
0,815
0,927
1A
1,117
0,675
1,123
1,112
1A
1,023
0,848
0,921
1,031
1A
1,296
0,781
1,013
1,021
1A
1,023
1,239
1,116
1,099
2A
0,761
1,208
0,945
1,069
2A
0,909
0,980
0,871
0,916
2A
1,030
0,878
1,135
0,867
2A
1,053
1,135
1,093
0,829
2A
0,928
1,053
0,998
1,091
2A
1,169
0,967
0,903
1,145
2A
0,932
1,151
0,929
1,423
2A
1,081
1,196
0,871
0,785
2A
1,081
0,637
1,336
0,883
2A
1,058
0,796
0,919
0,992
3A
0,958
0,855
1,109
1,102
3A
0,924
1,036
0,940
0,754
3A
1,157
0,786
0,951
1,127
3A
0,981
0,772
0,979
1,083
3A
0,810
1,252
1,002
0,722
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3A
3A
3A
3A
3A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A

0,975
0,798
1,334
1,032
1,032
0,897
0,991
1,164
0,897
0,897
0,897
1,133
0,944
1,180

0,994
0,932
1,189
1,453
0,730
0,896
0,717
0,831
0,961
1,075
1,051
1,368
0,986
1,116

0,951
1,007
0,968
0,748
1,345
0,918
1,200
1,024
0,671
0,871
1,047
1,388
0,988
0,894

1,425
0,906
1,362
0,779
0,741
0,858
0,991
0,858
0,858
0,991
1,176
0,902
1,287
1,080
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO 2 – AUTORIZAÇÃO DO LOCAL

