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Introducao: A presença de vias axonais eferentes preservadas abaixo da lesão medular completa (LMC) pode ser investigada por meio
de eletromiografia de superfície (EMGs). Entretanto, sabe-se pouco sobre a dinâmica deste sinal em reposta à aferência sensorial
associada aos comandos supraespinais durante tentativa de movimentação voluntária dos membros inferiores (MMII).

Objetivos: Caracterizar a dinâmica temporal e espectral do sinal EMGs de músculos abaixo do nível da LMC durante tentativa de
movimentação voluntária em ortostatismo.

Método: Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética local (CAAE: 55888516.9.0000.5292). Foi realizado um registro do sinal EMGs
de um indivíduo com LMC crônica durante tentativa de movimentação voluntária dos MMII na postura ortostática. O participante foi
instruído a imaginar e concomitantemente tentar movimentar os MMII de acordo com 4 comandos verbais distintos referentes às
características cinemáticas dos passos (RÁPIDO, LENTO, ALTO e LARGO). Foi analisado o comportamento transversal do sinal EMGs
para os músculos reto e bíceps femoral, bilateralmente, identificando suas propriedades temporais e espectrais para cada condição
experimental. A partir da identificação das contrações musculares foram calculados: duração, RMS, pico da amplitude, integral
matemática e a frequência mediana do sinal EMGs e comparadas entre as 4 condições experimentais.

Resultados: Observou-se mudança nas propriedades espectrais e temporais do sinal EMGs dos músculos reto femoral esquerdo (RFME)
e bíceps femoral direito (BFMD) coincidentes com início da tentativa de movimentação voluntária. Foram identificadas alterações no
sinal EMGs mesmo na ausência de contração muscular visível ou palpável. A amplitude dessas contrações no comando RÁPIDO foi
maior quando comparada ao LENTO para ambos músculos (P<.001) e a duração da contração durante o comando RÁPIDO foi menor
quando comparado aos comandos LENTO, ALTO e LARGO no RFME (P<.001). A frequência mediana do RFME e BFMD foi menor
no comando RÁPIDO quando comparado ao LENTO (P=.001).

Conclusão: A modulação do sinal EMGs sugere a interferência de vias supraespinais íntegras no output motor de indivíduos com LMC.
Tais achados possibilitam novos paradigmas no processo de avaliação e reabilitação e estabelece possíveis perspectivas de
neuroplasticidade abaixo na lesão. "
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