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Introdução e objetivos: A eletromiografia (EMG) registra a atividade
elétrica dos músculos e contribui para avaliação de alterações musculares.
Há inúmeros métodos e protocolos empregados para coleta do sinal
eletromiográfico de diversos músculos, porém não há essa padronização
para avaliação da musculatura anterior do tronco por níveis medulares.
Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a reprodutibilidade de um
protocolo para avaliação dos miótomos do tronco por meio da EMG de
superfície em adultos saudáveis.

Métodos: Dez adultos saudáveis foram avaliados em dois dias (teste e
reteste) com intervalo de sete dias. Os sinais eletromiográficos foram
captados bilateralmente em cada nível medular (T2 a T12), sendo o
posicionamento dos eletrodos determinado segundo revisão de literatura e
considerações anatômicas, durante atividades de inspiração e flexão
anterior de tronco para análise dos músculos intercostais externos e reto
abdominal, respectivamente. A reprodutibilidade do protocolo determinou-se
pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC), por meio do programa
estatístico SPSS 22.0, com significância estatística estipulada em 5%. O
estudo foi aprovado pelo CEP da UNOPAR, CAAE nº 50970415.7.0000.0108.

Resultado: Metade eram homens, a média de idade foi 22,9±3,24 anos,
altura 1,75±0,06 m, peso 75,20±10,66 Kg, IMC 24,51±2,98 Kg/m2, sendo
que 50% são normotróficos e os demais apresentam sobrepeso. Os valores
de ICC foram classificados em fracos (<0,40), moderados (entre 0,4 e 0,75)
e excelentes (> 0,75). Os resultados deste protocolo indicam
reprodutibilidade excelente nos níveis T2D (direito), T2E (esquerdo) e T12D
(0,78; 0,83; 0,84 respectivamente), moderada para T3D, T4D e E, T5D e E,
T6D e E, T7D e E, T8D e E, T9D e E, T10D, T11D e E, T12E (0,54; 0,53; 0,47;
0,40; 0,57; 0,49; 0,70; 0,40; 0,56; 0,48; 0,57; 0,69; 0,40; 0,72; 0,69; 0,48;
0,50 respectivamente) e fraca para T3E (0,09 ) e T10E ( 0,10).



Discussão e conclusão: Algumas disfunções neurológicas levam ao
comprometimento neuromotor do tronco e acarretam alterações funcionais
ao indivíduo, evidenciando a relevância de protocolos de avaliação para este
segmento corporal. Concluiu-se que o protocolo proposto é reprodutível
para avaliação dos miótomos do tronco em adultos saudáveis. Sugere-se a
aplicação deste protocolo em pacientes neurológicos, em especial nas lesões
medulares, a fim de assistir e qualificar o diagnóstico e plano terapêutico
neurofuncional.
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