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RESUMO

Objetivo: Verificar qual alcance (ativo, ativo-assistido ou auto-assistido) é mais
eficaz no recrutamento muscular dos músculos Deltoide Anterior (DA), Bíceps (BIC)
e Tríceps Braquial (TRIC).
Métodos: Foram avaliados 12 pacientes com AVE crônico, maiores de 18 anos e
com

boa

cognição.

Excluídos

aqueles

com

problemas

ortopédicos

e/ou

reumatológicos. Para a avaliação clínica, as escalas de Fulg-Meyer, MIF e Ashworth
foram utilizadas. Os pacientes foram instruídos a realizar um alcancecom alvo
localizado na distância funcional de seu braço, enquanto eram coletados os dados
Eletromiográficos (EMG) nos músculos DA, BIC e TRIC. O alcance foi realizado por
15 segundos e três vezes para a condição de teste (ativo, ativo-assistido ou autoassistido). Para análise dos dados foram utilizados os valores das médias e
medianas dos RMS.
Resultados: o TRIC foi menos recrutado no alcance auto-assistido (RMS
0,10122ms) em comparação com o ativo-assistido(RMS 0,27730ms) para p =
0,0112. Houve semelhança nos valores das médias dos RMS do músculo DAe
BICentre os alcances ativos do membro afetado e não afetado, como também, uma
grande diferença entre o 1Q e 3Q do músculo BIC nos alcances ativo-assistido e
auto-assistido. E houvecorrelação negativa entre a soma dos valores da escala FuglMeyer e Ashworth (p = 0,0094).
Conclusão: o alcance ativo ainda é considerado o mais importantetreino para a
melhora do recrutamento das unidades motoras no membro afetado, ao contrário do
alcance auto-assistido, que força o membro não afetado a alterar sua estratégia de
movimento e, consequentemente, reduzir a ativação muscular.

Palavras-Chave: Treino de alcance, Bimanual, AVE, Eletromiografia

RESUME

Objective: determine which range (active, active-assisted or self-assisted) is more
effective in muscle recruitment of deltoid Previous (DA), biceps (BIC) and triceps
brachial (TRIC).
Methods: We evaluated 12 patients with chronic stroke, over 18 years and with good
cognition. Excluded those with orthopedic problems and/or rheumatology. For clinical
assessment scales Fulg-Meyer, MIF and Ashworth were used. Patients were
instructed to perform a range with target located in the functional distance of his arm,
as they were collected electromyographic (EMG) data in the DA muscles, BIC and
TRIC. The range was held for 15 seconds and three times for the test condition
(active, active-assisted or self-assisted). For data analysis, the mean values and
medians of RMS were used.
Results: TRIC was less recruited in self-assisted range (RMS 0.10122 ms)
compared to the active-assisted (RMS 0.27730 ms) for p = 0.0112. There was
similarity in the values of RMS OF BIC and muscle between the assets reaches of
the affected limb and unaffected, but also a big difference between the 1Q and 3Q
BIC muscle in active-assisted range and self-assisted. And there was a negative
correlation between the sum of the values of the Fugl-Meyer scale and Ashworth (p =
0.0094).
Conclusion: the active range is still considered the most important training to
improve the recruitment of motor units in the affected limb, unlike the self-assisted
range, which forces the member not affected to change their movement strategy and
consequently reduce muscle activation.

Keywords: Range training, Bimanual, AVE, Electromyography
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1 INTRODUÇÃO

Os movimentos de alcance e preensão com o membro superior acometido em
pacientes hemiparéticos, pós-AVC, encontram-se deficitários pela presença de
dismetria, incoordenação, redução da velocidade e diminuição do deslocamento de
cotovelo e punho, além de padrões anormais de ativação muscular devido a falta ou
déficit de força e/ou propriocepção.1 Nesses pacientes é comum à presença de cocontração exagerada de músculos antagonistas durante a fase mais crônica.2Assim,
a biomecânica do alcance encontra-se prejudicada em detrimento de ativações
exageradas de alguns músculos, como o trapézio superior, bíceps e tríceps braquial,
gerando elevação e abdução da escápula mesmo antes de iniciar o movimento e a
dificuldade de extensão do cotovelo diante da ativação exagerada do bíceps
braquial. Os distúrbios dos graus de movimentos do membro superior acometido, ou
seja, a falta de coordenação segmentar nas fases de aceleração e desaceleração
causa acentuação do reflexo dependente de velocidade, a espasticidade.3
Embora

a

maioria

dos

pacientes

recupere

sua

funcionalidade

de

deslocamento, cerca de 30 a 66% não são capazes de usar o braço afetado e
menos de 15% dos pacientes submetidos à reabilitação dos membros superiores
acometidos conseguem uma completa recuperação motora para as atividades de
vida diária.4Tem-se postulado que a melhora da função motora do membro superior
parético está diretamente ligada à intensidade da prática terapêutica no membro
superior envolvido,4pois o treinamento específico aumenta a representação cortical
e, consequentemente, recuperação funcional.5
Na prática fisioterapêutica, há possibilidade de executar treinos de alcance
unimanuais e bimanuais. Estudos anteriores já relatavam que no treino de alcance
unimanualpode haver, não só neuroplasticidade no hemisfério afetado, mas também
uma ativação cortical bilateral das áreas motoras, sugerindo que o trajeto córticoespinhal anterior, ipsilateral ao hemicorpo afetado, pode contribuir para o controle
dos movimentos pós-AVE e consequentemente, melhora no aprendizado motor.6
Assim como os treinos unimanuais,exercícios bimanuais, também são
baseados na ativação bilateral dos hemisférios cerebrais e no auxílio de vias
ipsilaterais não afetadas, podendo direcionar os processos de reorganização
cortical, melhorando o desempenho motor.7Esse tipo de treino promove a diminuição

10

da inibição inter-hemisférica transcalosal pela execução de tarefas bilaterais
simétricas podendo gerar ativação de ambos os hemisférios ao mesmo tempo.8
Outros estudos concluíram que indivíduos com AVE podem ter melhor
desempenho em tarefas que requerem movimentos simétricos das extremidades
superiores, mas que o membro não-parético se adapta às restrições introduzidas
pelo

membro

parético

durante

os

movimentos

bilaterais,

diminuindo

sua

velocidade.9Possibilitando a interpretação de que o membro não-parético, mudando
sua velocidade e estratégia de deslocamento, possa suprir as limitações do membro
parético. Da mesma forma, um estudo realizado em 2005, concluiu que um membro
não-parético muda sua estratégia de movimento quando apoia o parético em tarefas
de alcance.10
Em pacientes com AVE, onde um membro encontra-se plégico ou parético,
algumas estratégias de adaptação ao movimento de alcance podem ser criadas pelo
terapeuta, incluindo o treino auto-assistido (onde o lado são auxilia a movimentação
do lado parético) para a prática bimanual e o treino ativo-assistido (onde o terapeuta
apóia o braço afetado) para a prática unimanual de alcance.
Mesmo sabendo dos mecanismos plásticos existentes nos treinos unimanuais
e bimanuais, ainda não está claro se a atividade de auxílio do membro são do
próprio paciente no treino auto-assistido ou o apoio do terapeuta no treino ativoassistido, são capazes de interferir no recrutamento muscular em potencial do braço
afetado.
Portanto, o objetivo desse estudo foi comparar o recrutamento muscular do
membro superior parético durante três condições de alcance: ativo, ativo-assistido
ou auto-assistido, através de dados eletromiográficos dos músculos Deltoide (fibras
anteriores), Bíceps e Tríceps Braquial.

2 METODOLOGIA

2.1 Participantes
Um total de 12indivíduos (8 homens e 4 mulheres) com medianas de idade e
tempo de lesão de 63 anos e 7,5 anos, respectivamente, participaram do estudo de
caráter analítico observacional transversal, após todos terem assinado o termo de
consentimento livre esclarecido.
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O estudo foi realizado na cidade de Santa Cruz – Rio Grande do Norte, no
Laboratório de Motricidade Humana da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi
(FACISA) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), aprovado pelo
Comitê de Ética (CEP-UFRN/FACISA) pelo número 851.186/2014.
Foram incluídos sujeitos que apresentaram diagnóstico clínico de AVE,
idade acima de 18 anos, não acamados, com bom equilíbrio sentado (Berg > 46) e
que tinham bom cognitivo, avaliado na Escala de Mini Exame do Estado Mental (13
para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade, e 26 para alta
escolaridade)24. Foram excluídos os que apresentaram subluxação no membro
superior acometido, doença reumática severa, amputações de membros superiores
e dores ortopédicas nos membros superiores.

2.2 Instrumentos de Avaliação
O

estudo

continha

duas

etapas:

avaliação

clínica

e

avaliação

eletromiográfica.Na avaliação clínica, os pacientes respondiam um questionário
sócio-demográfico com dados sobre nome, idade, sexo, raça, escolaridade,
endereço, telefone, anamnese, antecedentes patológicos e pessoais, tempo de
lesão, diagnóstico clínico e fisioterapêutico, medicamentos, sequelas e exames
complementares, e também eram avaliados pelas escalas: Escala de equilíbrio de
Berg (EEB), Escala modificada de Ashworth, Protocolo de desempenho Físico de
Fugl-Meyer, Medida de Independência Funcional (MIF) e Mini-exame do estado
mental (MEEM).
Para avaliação do nível de cognição foi utilizada MEEM que contém escores
para orientações de tempo, local, registro de 3 palavras, atenção e cálculo,
linguagem e capacidade construtiva visual, com escore entre 0 a 30. 11 e valores de
corte de 13 para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade, e 26 para alta
escolaridade.12
A EEB é um instrumento de avaliação funcional do equilíbrio composta de 14
tarefas com cinco itens cada e pontuação de 0-4 para cada tarefa: 0 - é incapaz de
realizar a tarefa e 4 - realiza a tarefa independente. O escore total varia de 0- 56
pontos. Quanto menor a pontuação, maior é o risco para quedas.13
A escala modificada deAshworth é uma escala subjetiva que avalia o tônus
muscular em graus de 0-4 de acordo com a resistência oferecida ao movimento
angular de um segmento movido de forma rápida e passiva por um examinador.14
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A escala de Fugl-Meyer é um sistema de pontuação numérica acumulativa
que avalia seis aspectos do paciente: a amplitude de movimento, dor, sensibilidade,
função motora da extremidade superior e inferior e equilíbrio, além da coordenação
e velocidade. Mas apenas os aspectos dos membros superiores foram avaliados,
totalizando um total de 66 pontos.15 Para as análises estatísticas foram somados os
valores das escalas de Ashworth e Fugl-Meyer de todos os participantes.
A escala de independência funcional (MIF) é um instrumento que avalia de
forma quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a
realização de uma série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária. Avalia os
autocuidados, transferências, locomoção, controle esfincteriano, comunicação e
cognição social. Cada um desses itens é avaliado e recebe pontos que partem de 1
(dependência total) a 7 (independência completa), assim a pontuação total varia de
18 a 126.16
A coleta dos dados eletromiográficos de superfície foi realizada utilizando o
eletromiógrafoe eletrodos de configuração bipolar da EMG System do Brasil com 3
canais posicionados nos pontos motores dos músculos bíceps braquial, tríceps
braquial e deltoide anterior de ambos os membros superiores seguindo a
padronização da SENIAM (www.seniam.org) fixados logo após a realização de
tricotomia e assepsia com álcool hidratado a 70%.Os eletrodos não eram mudados
nem retirados dos pontos motores durante toda coleta.

2.3 Procedimento
Cada participante foi avaliado em 3 dias, dois para a avaliação clínica e um
dia para a coleta dos dados eletromiográficos. As avaliações clínicas foram
realizadas por um único examinador familiarizado e treinado para o uso das escalas.
A posição inicial da coleta eletromiográfica foi com o paciente sentado,
posicionado a 90° de flexão de quadril e joelho, com tronco estabilizado no encosto
da cadeira.
Antes da coleta dos dados de alcance, foi coletada a Contração Voluntária
Isométrica Máxima (CVIM) dos músculos avaliados. Foram3 repetições por
músculos com contração isométrica de 6 segundos, alternando o músculo a cada
contração. Para a CVIM, o paciente permaneceu sentado e realizou força no sentido
da flexão de ombro, flexão de cotovelo e extensão de cotovelo com ombro abduzido
a aproximadamente 90º e rodado internamente a 30°, contra resistência manual de
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um único avaliador. Para os movimentos de alcance, o braço a ser analisado foi
disposto com ombro em abdução de 30º e cotovelo a 90°, em repouso sobre um
apoio. A distância do alvo a ser alcançado foi o comprimento funcional do braço
(corpo do osso esterno até a prega do punho) calculado pela distância da linha axilar
a prega do punho através de uma fita métrica (Figura 1)

< Inserir Figura I >

A coleta dos dados do membro não afetadofoi realizada apenas no
movimento ativo de alcance. Após o comando (iniciar) e numa velocidade
confortável foram realizadas 3 séries de 15 segundos para cada tipo de alcance,
seja ele, alcance ativo, ativo-assistido e auto assistido, com intervalos de 2 minutos
para cada série. No alcance ativo o paciente realizou o movimento sem ajuda do
terapeuta. Para o auto-assistido, o alcance foi realizado com ajuda do membro
superior não parético, cujo apoio foi realizado na prega do punho. Para o movimento
ativo-assistido, apenas um único terapeuta participou de todas as coletas, realizando
o apoio na região do olecrano e prega do punho do membro avaliado.
Os sinais de EMG foram coletados com frequência de 4000Hz, amplitude de
-1 e 1mV , sem retificação e pré-processados utilizando um filtro Butterworth passabaixa de 4ª ordem (20-400 Hz). Logo após, foram calculadas as médias das Root
Mean Square (RMS) das CVIM de cada músculo, assim como das três formas de
alcance para cada músculo coletado.

2.4 Análise Estatística
A análise estatística foi realizada a partir dos valores medianos das três
repetições tanto da CVIM como dos alcances (ativo, ativo afetado, ativo-assistido e
auto-assistido) de cada paciente, utilizando o Programa BioEstat 5.3. A distribuição
dos dados foi testada pelo teste Shapiro-Wilk que indicou valores não-paramétricos.
O nível de significância foi de p < 0,05. Logo após, foi realizada a Análise de
Variância de cada músculo em todas as formas de alcance através do teste de
Friedman. O teste de correlação (Spearman) foi realizado entre a ativação de cada
músculo nos alcances do membro afetado pelo grau da escala de Ashworth, entre
as escalas Fulg-Meyer e Ashworth, e ainda entre a CVIM dos músculos.
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3 RESULTADOS
Os 12 pacientes, dos quais 4 eram mulheres, apresentaram mediana de 63
anos (1Q: 58,5; 3Q: 67,5) e 7,5 anos (1Q: 3,25; 3Q: 9,5) de tempo de lesão. Onze
sofreram apenas um AVE, 10 eram destros e 4 sofreram comprometimento no
hemicorpo direito. Tinham bom cognitivo (MEEM: 26 - 1Q: 21,75; 3Q: 28,25), bom
equilíbrio sentado (EEB: 50,5 – 1Q: 48; 3Q: 52), importante para evitar
compensações exageradas dos músculos do tronco que poderiam prejudicar ou
influenciar o movimento de alcance, boa independência funcional (MIF total: 115,5 –
1Q: 111; 3Q: 119,25) e no protocolo de desempenho físico de Fugl-Meyer para os
membros superiores apresentaram mediana de 40,5 (1Q: 29,5; 3Q: 59)

< Inserir Tabela I >

Na comparação da ativação muscular entre os alcanceso músculo tríceps
braquial foi menos recrutado no alcance auto-assistido (RMS 0,10122ms) em
comparação com o ativo-assistido (RMS 0,27730 ms) para p=0,0112 (Gráfico IA).
Apesar de não ter sido encontrada significância estatística entre os músculos nas
outras formas de alcance, nota-se uma semelhançanosvalores das médias dos
RMSentre as formas de alcance ativo (0,07974ms), ativo afetado (0,10748ms) e
auto-assistido (0,07874ms) do músculo DA(Gráfico IB), e entre os alcances ativos,
tanto do membro afetado como o não afetado, do músculosDA (ativo: 0,07974ms;
ativo afetado: 0,10748).
Houve um grande desvio padrão nos dados do BIC nos alcances que
sofriam apoio externo em comparação dos ativos (0,03813ms e 0,67567ms),
indicando que houve grande variação na ativação desse músculo, mesmo não
havendo diferença significativa entre os valores medianos dos RMS (Gráfico IC)

< Inserir Gráfico IA, IB, IC>

Houve também, significância estatística (correlação negativa - coeficiente de
Sperman: - 0,7118) entre os valores da escala Fugl-Meyer e Ashworth (p = 0,0094).
Demostrando que essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto
maior os valores na escala de Ashworth, menor os valores na escala de
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desempenho físico da Fugl-Meyer, consequentemente, menor desempenho motor
(Gráfico II).

< Inserir Gráfico II >

Não houve correlação de significância estatística entre as CVIM do membro
parético e não parético. Indicando que os valores da CVIM do músculos do lado
acometido possuem sim déficit de força, mas que são semelhantes ao músculos do
lado não acometido (Tabela I).

< Inserir Tabela II>

4 DISCUSSÃO
Diante dos dados obtidos, verificou-se semelhança nos valores de RMS dos
músculos BIC e DA entre o alcance ativo do membro não acometido e acometido,
mostrando que o treino de alcance ativo ainda é considerado o mais importante para
a melhora do recrutamento das unidades motoras no membro parético.Já o treino de
alcance auto-assistido, em comparação aos outros treinos de alcance, foi que o que
menos recrutou o músculo tríceps braquial, por isso é a forma de alcance que
menos promove aumento no recrutamento muscular. Houve também, uma grande
variância desses dados na comparação da ativação do BIC nos alcances que
necessitavam suporte adicional, o alcance ativo-assistido e auto-assistido.
No movimento de alcance, a ação do músculo tríceps braquial é essencial
para manutenção da coaptação do cotovelo em posição de flexão. Sua inserção
distal na ulna promove uma estabilidade no movimento de flexo-extensão do
cotovelo.17Assim a função essencial do músculo tríceps braquial é atuar como
sinergista no movimento de flexo-extensão do cotovelo.1
A redução na ativação desse músculo no treino auto-assistido pode ser
explicada pelo apoio parcial do membro não-parético. Pois mesmo que haja melhora
no desempenho em tarefas que requerem movimentos simétricos, o membro nãoparético altera sua estratégia de movimento, adaptando-se as restrições impostas
pelo membro parético, podendo supriras deficiências e, consequentemente,
reduzindo sua ativação muscular.10
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Mesmo não apresentando significância estatística para a ativação dos
músculos DA nas diversas formas de alcance, nota-se que houve mais semelhança
nos valores medianos dos RMS comparando o alcance ativo do membro não
parético com o membro parético. Estudos apontamque a fraqueza visualizada no
movimento ativo é mostrada numa ativaçãoeletromiografia (EMG) supostamente
anormal,pois há diferença entre relações de níveis elevados de força parapouco
movimento efetivo, o que acaba sugerindo que indivíduos com hemiparesia,recrutem
mais unidades motoras nos músculos paréticos para produzir uma magnitude de
força funcional.18 Isso demonstrando que o treino ativo ainda é considerado o mais
importante para o aumento e melhora do recrutamento das unidades motora e,
consequentemente, melhor funcionalidade.19
A semelhança das médias (RMS) do músculo DA entre os alcances, mostra
que é o músculo menos atingido pela espasticidade. Estudos mostram que, ao
contrário das lesões que atingem os tratos Rubro-espinhal e Retículo-espinhal
bulbar (lesões de tronco cerebral), as lesões notrato córtico-espinhalcomprometem
de forma mais significativa os músculos distais. Assim o músculo DA é pouco
atingido pela sinergia flexora provocada pela interrupção do trato córtico-espinhal e
consequente excitação dos tratos rubro-espinhal e retículo-espinhal bulbar.20
A espasticidade é a principal causa, seguida da redução de força, que
promove sinergias em bloco no movimento de alcance, consequentemente, há perda
da atividade seletiva nos vários grupos musculares dos membros superiores, o que
causa a redução da capacidade funcional e redução dos valores da Fugl-Meyer.O
grande desvio padrão das médias dos valores de ativação do músculo BIC nos
alcances ativo-assistido e auto-assistido corroboram com estudos recentes que
sustentam a hipótese de que o grau elevado de espasticidade desse músculo pode
desencadear descargas espontâneas, citadas como “fundos de repouso”, que são
mantidas no repouso e excitadas mesmo com um leve estiramento muscular.12
A falta de correlação estatística entre aos valores da CVIM do membro não
parético e do membro parético,não necessariamente, indicamsemelhança no grau
de força. Essa pouca diferença dos valores, pode ter ocorrido devido aos constantes
disparos dos reflexos de estiramento por simples movimentos impostos, que deixam
frequentemente um déficit na capacidade de relaxamento muscular na maioria dos
pacientes pós AVE.

21,22

Além disso, esses pacientes têm dificuldade em manter uma
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força de saída constante durante a contração voluntária dos músculos paréticos,
resultando numa grande variação de sinais na EMG.23

5 CONCLUSÕES
Por exigir maior recrutamento de unidades motoras para gerar uma
determinada força que corresponda à funcionalidade, o treino de alcance ativo foi o
que apresentou maior capacidade de recrutamento das unidades motoras no
membro parético. Já o alcance ativo-assistido, que objetiva dar apenas um suporte
parcial, pode diminuir o recrutamento muscular, assim como o alcance autoassistido, que força o membro não-parético a alterar sua estratégia de movimento,
adaptando-se às restrições impostas, podendo suprir as deficiências do membro
parético e, consequentemente, reduzir a ativação muscular. Por isso, essa forma de
alcance é a que menos promove aumento no recrutamento muscular. E a não
correlação dos valores de RMS da CVIM, entre o membro não-parético e parético,
somados a pouca diferença desses valores indicam que os músculos podem sim
possuir fraqueza, mas também, um potencial de contração que aparece como um
nível anormalmente elevado nos dados da EMG.
Mesmo

apresentando

resultados

significativos,

o

estudo

realizado

apresentou limitações quanto à quantidade da amostra, considerada pequena para o
estudo,o tipo de atividade laboral realizada anteriormente à lesão, e à predominância
do acometimento no hemicorpo contralateral à dominância manual. Por isso é
necessário outros estudos para uma melhor concretização dos valores e
confirmação das conclusões apresentadas.
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Tabela I – Dados demográficos (n 12)
Variáveis
Idade (anos)
Gênero (F/M)
Tempo de lesão (anos)
Número de AVE
1
2
Dominância manual (D/E)
Hemicorpo afetado (D/E)
MEEM
EEB
MIF motora
MIF cognitiva
MIF total
Protocolo de Fugl-Meyer (MMSS)

N

Mediana

1Q

3Q

12
4/8

63

58,5

67,5

7,5

3,25

9,5

26
50,5
82
34
115,5
40,5

21,75
48
79,75
30,5
111
29,5

28,25
52
86,5
35
119,25
59

11
1
10/2
4/8

N: Número; F: Feminino; M: Masculino; AVE: Acidente Vascular Encefálico; D: Direita; E: Esquerda; MEEM: Mini
escala do estado mental; EEB: Escala de equilíbrio de Berg; MIF: Medida de Independência Funcional; Q;
Quartil.

Figura I – Posicionamento do paciente para coleta dos valores de alcance
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Gráfico I – Ativação muscular durante os alcances
A

C

B

A

A

A: Tríceps Braquial; B: Deltoide Anterior; C: Bíceps Braquial; RMS: root mean square; *significância
estatística p<0,05.

Gráfico II – Correlação entre as escalas de Ashworth e Fugl-Meyer

Ashworth

Fugl-Meyer

Coeficiente de Spearman: - 0,7118 (p = 0,0094)

Tabela II – Correlação entre os valores da CVIM
Músculos

Med RMS
Não afetado

Med RMS
Afetado

Coeficiente de
Spearman

P

DA

0,51211

0,30647

0.4196

0.1744

BIC

0,350755

0,22026

0.0246

0.9396

TRIC

0,44387

0,2709

0.1748

0.5868

Med: mediana; RMS: rood mean square; P < 0,05

