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KAWANO, Marcio Massao. Comparação e análise discriminante da fadiga 
eletromiográfica dos músculos paraespinhais durante teste de extensão de tronco de 
indivíduos com e sem dor lombar na posição sentada. 2007. 65f. Dissertação (Mestrado 
em Educação Física) – Centro de Educação Física e Esporte. Universidade Estadual de 
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RESUMO 
 
 
 

 

  
 

 

Indivíduos com dor lombar possuem redução na força e na resistência dos músculos 

paraespinhais. A avaliação da fadiga e da resistência destes músculos é importante porque 

estudos prévios relatam que estes sujeitos possuem um déficit na condição física que influencia 

na força e na função do tronco. Os objetivos deste estudo foram: comparar a fadiga entre os 

indivíduos com e sem dor lombar durante teste de extensão de tronco na posição sentada e 

discriminar os indivíduos em dois grupos: controle e lombalgia. Vinte e três sujeitos com dor 

lombar fizeram parte do grupo lombalgia. O grupo controle foi formado por dezoito indivíduos 

com características físicas similares e livres de sintomas. Os músculos paraespinhais foram 

avaliados nos segmentos de L1 e L5 por eletromiografia de superfície em duas cargas: 50 e 75% 

da contração máxima (CIVM) durante um teste de extensão de tronco na posição sentada. Os 

grupos não apresentaram diferenças em relação à idade, massa corporal e estatura.  Os 

resultados indicaram que o grupo lombalgia apresentou menor força durante o teste de CIVM 

comparado ao controle ( x =37,8 e x =65,2 respectivamente; P = 0,003). Todos os indivíduos de 

ambos os grupos apresentaram fadiga após os testes na posição sentada. O grupo lombalgia 

apresentou maiores valores de fadiga em L1 e L5 (direita e esquerda), porém sem diferenças 

estatisticamente significante. A análise discriminante forneceu uma validação de parâmetros 

espectrais para classificar os indivíduos em grupos controle e lombalgia. A melhor classificação 

obteve uma acurácia de 87,7% e incluíram as variáveis: slopes a 50 e 75% da CIVM e 

freqüência mediana inicial de 50 e 75% da CIVM. O protocolo forneceu uma boa precisão para 

discriminar os indivíduos com dor lombar dos indivíduos controle.  

 

Palavras-Chave: Eletromiografia; Análise espectral; Fadiga; Dor lombar. 
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KAWANO, Marcio Massao. Comparison and discriminant analysis of 
electromyography fatigue of the erector spinae muscles during trunk extension test of 
low back pain and controls subjects in sitting position. . 2007. 65p. Dissertação 
(Mestrado em Educação Física) – Centro de Educação Fisica e Esporte. Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2007. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
Subjects with low back pain have reduction on force and endurance of the erector spinae 

muscles. The assessment of the fatigue and the endurance of these muscles are important, 

because it has been reported that individuals with low back pain develop a deficit in 

physical conditioning that influence on force and trunk function. The objectives of the 

present study were to compare the fatigue between individuals with and without low back 

pain during trunk extension in sitting position and to discriminate the individuals into two 

groups: control and low back pain. Twenty three low back pain subjects participated and 

they formed the low back pain group. The control group was formed by eighteen subjects 

with similar physical characteristics and without low back pain. The erector spinae muscles 

fatigue was assessed at L1 and L5 sites by surface electromyography at two loads: 50% 

and 75% of maximal contraction (MVIC) during a trunk extension test in sitting position. 

The groups did not differ on age, body mass and height. The results indicated that the low 

back pain group presented a lower force output during maximal voluntary isometric 

contraction ( x =37.8 e x =65.2 respectively; P = 0.003). All the individuals of both groups 

presented fatigue after the tests in sitting position. The low back pain group presented 

greater values of rate of fatigue at L1 and L5 (right and left), but it was not significant 

statistically difference. The discriminant analysis provided a validation of the spectral 

parameters to classify subjects in LBP group or in control group. The best classification 

has 87.7% of precision and it included the variables: slopes at 50 and 75% of MVIC, and 

the initial median frequency at 50 and 75% of MVIC. The protocol provided a good 

precision to discriminate in low back pain and control subjects. 

 
 
 
Keywords: Electromyography; Spectrum analysis; Fatigue; Low back pain. 
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1 INTRODUÇÃO 
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Os músculos que compõem a coluna vertebral são considerados de grande 

importância para a estabilização da mesma. Sem o suporte destes, a coluna seria incapaz de 

sustentar as cargas fisiológicas impostas diariamente1. Entre os músculos da coluna, os 

paraespinhais são responsáveis por executar o movimento de extensão de tronco e também, 

por iniciar e controlar todos os movimentos do tronco2. Além disso, realizam a estabilização 

extrínseca da coluna lombar e, portanto, protegem as vértebras e os ligamentos de estresses 

em movimentos de grande amplitude3,4. 

Estudos prévios têm apontado que existe um comprometimento da função 

dos músculos lombares em indivíduos com dor lombar crônica5-8. Estes indivíduos 

apresentam pouca resistência à fadiga durante testes de resistência de extensão de tronco9. A 

excessiva fatigabilidade dos paraespinhais representa um risco para o desenvolvimento de dor 

lombar. Além disso, a fadiga destes músculos resulta em movimentos anormais do tronco e 

perda de controle muscular que levam a micro-lesões de ligamentos e discos intervertebrais10. 

A eletromiografia de superfície (EMGs) é uma ferramenta comumente 

utilizada para a avaliação da atividade elétrica muscular5. Os sinais mioelétricos representam 

a soma instantânea de todas as descargas elétricas produzidas pela contração das fibras 

musculares11. Por meio dos sinais eletromiográficos podem-se obter parâmetros espectrais 

como, por exemplo, a freqüência mediana (FM)12. Durante contrações isométricas fatigantes 

há uma compressão do espectro para baixas freqüências, o que pode ser observado ao 

monitorar a FM13,14. A taxa de declínio da FM ao longo do tempo durante contrações 

isométricas é freqüentemente utilizada como um índice de fadiga muscular9,15. O valor deste 

índice é conhecido pela inclinação (slope), expresso em hertz por segundo (Hz/s), e sendo 

obtido por meio de regressão linear das mudanças da FM ao longo do tempo. 

Há na literatura diversos tipos de testes de resistência dos músculos 

paraespinhais5,6,9,15-19. Entre estes, destacam-se os testes nas posições prono, ortostática e 
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sentada. Durante a extensão de tronco, muitos outros músculos além dos paraespinhais estão 

envolvidos20. Acredita-se na posição sentada como a melhor posição para fixar e estabilizar a 

pelve, pois há menos compensações e, ainda, simula uma situação comum do cotidiano, o que 

torna preferencial para a perspectiva clínica18. Ainda, nesta posição, há uma maior restrição 

do uso dos músculos extensores de quadril10. 

O uso da EMGs concomitante aos testes de extensão de tronco na posição 

sentada tem sido reportado em alguns estudos prévios4,6,9,10,18,21-25. Por meio destes testes 

fatigantes, na comparação entre indivíduos com e sem dor lombar, obtiveram-se diferenças na 

análise espectral dos músculos paraespinhais. Entretanto, neste tipo de protocolo, nenhum 

estudo relacionou as variáveis eletromiográficas para classificar os indivíduos em normais ou 

com dor lombar. 

Para se identificar as características (variáveis) que distinguem os indivíduos 

de um grupo dos de outro, utiliza-se a análise discriminante. Assim, ao se conhecer as 

características de um novo indivíduo, é possível prever o grupo a que ele pertence26. Esta 

análise foi aplicada em alguns estudos, porém, em protocolos na posição ortostática5,7,27. 

Nesta posição, a inclinação da pelve (para frente ou para trás) influencia a atividade dos 

paraespinhais por afetar cargas estáticas da coluna. Além disso, a carga compressiva sobre a 

coluna causada pela ação dos músculos e produzida pela flexão do tronco com uma 

resistência ou carga, pode colocar a coluna do indivíduo em risco28. 
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2 JUSTIFICATIVA 
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A dor lombar possui um grande impacto sobre a capacidade funcional dos 

indivíduos e restringe as atividades ocupacionais. Além disso, é uma desordem complexa que 

envolve aspectos anatômicos, fisiológicos, psicológicos e sociais9. Cerca de 60% a 90% da 

população adulta possui o risco de ter episódio de dor lombar em algum momento da vida29. 

Em 90% dos casos, a real causa da dor lombar é incerta14. 

Portanto, é imprescindível a busca por uma melhor compreensão da dor 

lombar e novas ferramentas confiáveis de diagnóstico. Exames de imagem como, por 

exemplo, a ressonância magnética, também mostrou anormalidades na coluna de indivíduos 

assintomáticos14,30. Além disso, imagens por radiografia, tomografia, ressonância magnética, 

ou outras técnicas de imagem, falham em discriminar indivíduos com e sem dor lombar e 

fornecem pouca ou nenhuma informação a respeito da função dinâmica da coluna27. Ao 

considerar que a eletromiografia de superfície é uma técnica de quantificação objetiva, não 

invasiva e contribui com o entendimento desta disfunção, ela torna-se uma ferramenta valiosa. 

Estudos prévios buscaram analisar e comparar os parâmetros 

eletromiográficos de indivíduos com e sem dor lombar. Diversos protocolos foram 

desenvolvidos para a extensão de tronco e se diferenciam em posição, duração do esforço e 

porcentagens das cargas a serem executadas. Muitos protocolos desenvolvidos na posição 

ortostática ou em prono falham em controlar a estabilização da pelve, o que pode influenciar 

sobre o resultado. Durante a posição sentada o indivíduo mantém a pelve fixa e limita as 

possíveis compensações de outros músculos. 

Apesar de existirem alguns estudos que utilizam protocolo na posição 

sentada, ainda é incerto quais variáveis melhor predizem os indivíduos que estão suscetíveis a 

ter um episódio de dor lombar. Dessa forma, há a necessidade de se verificar a fadiga dos 

indivíduos com e sem dor lombar crônica na posição sentada e realizar análise discriminante 

sobre os mesmos. 
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3.1 Contração muscular: aspectos fisiológicos 

 

O movimento é uma característica fundamental do comportamento humano. 

Esta característica é realizada pela contração de músculos-esqueléticos que atuam dentro de 

um sistema de alavancas formado por ossos, tendões e ligamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Constituição da fibra muscular.  
(adaptado de: Addison Wesley Longman) 

 

A contração muscular é dependente de potenciais de ação elétricos que 

ocorrem nas membranas de células nervosas e musculares. Estas membranas são excitáveis, 
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ou seja, capazes de gerar rapidamente variações nos impulsos eletroquímicos. A concentração 

de íons potássio (K+) dentro da membrana é alta, enquanto no exterior, é baixa. 

Diferentemente, os íons sódio (Na+) possuem uma maior concentração no meio extra e baixa 

no meio intracelular. Estas diferenças de concentrações permitem que exista um estado de 

eletropositividade no exterior da membrana, assim como, uma eletronegatividade no interior 

da membrana31,32. 

O potencial de ação são variações rápidas que ocorrem no potencial elétrico 

das membranas de células nervosas ou musculares. Este processo inicia-se com a 

despolarização, que consiste no fluxo intenso de Na+ para o interior da membrana. A etapa 

seguinte consiste na repolarização, que é o fluxo de K+ para o exterior da membrana31,32.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Potencial de ação na célula nervosa.  
(adaptado de: Ana Luisa Miranda Vilela) 

 

O processo de contração muscular voluntária inicia-se por meio de potenciais 

de ações provenientes do sistema nervoso central. Por meio do neurônio motor, estes 

potenciais de ações são conduzidos até as suas terminações para a transmissão sináptica. Em 
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cada terminação, o nervo secreta pequena quantidade da substância neurotransmissora 

acetilcolina. Este neurotransmissor atua sobre área localizada na membrana da fibra muscular, 

para abrir múltiplos canais regulados por ela. A abertura destes canais faz com que grandes 

quantidades de Na+ possam fluir para o interior da membrana da fibra muscular. Isto 

desencadeia um potencial de ação na fibra muscular31,32. 

Este potencial de ação propaga-se ao longo da membrana da fibra muscular, 

da mesma maneira que os potenciais de ação propagam ao longo das membranas neurais. Este 

potencial despolariza a membrana muscular e grande parte da eletricidade deste potencial 

também se propaga profundamente, para o interior da fibra muscular. Isto induz o retículo 

sarcoplasmático a liberar grandes quantidades de íons cálcio (Ca2+), que nele ficam 

armazenados. Estes Ca2+ geram forças atrativas entre os filamentos de actina e de miosina, 

assim fazem com que estes filamentos deslizem ao longo dos demais, o que constitui o 

processo contrátil. Após uma fração de segundo, os Ca2+ são bombeados de volta ao retículo 

sarcoplasmático, por uma bomba de cálcio da membrana. Este processo de remoção de Ca2+ 

das miofibrilas é responsável pela cessação da contração muscular31,32. 

 

3.2 Eletromiografia de Superfície 

 

A EMGs é uma das principais ferramentas utilizadas dentro da biomecânica. 

Esta técnica permite a avaliação da função muscular em um determinado exercício, fornece 

um biofeedback para pacientes, o início e o tempo de contração, além de determinar a fadiga 

muscular33. Ainda, permite o registro de atividades elétricas associadas às contrações 

musculares. Por meio dos potenciais de ação pode-se determinar a atividade elétrica muscular 

voluntária. A inervação do músculo transmite os potenciais cuja atividade elétrica pode ser 

detectada por eletrodos colocados na superfície da pele34. 
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O primeiro registro de que o músculo gera potenciais elétricos foi 

documentado por Francesco Redi no ano de 1666. Nesta época, suspeitou-se de que o choque 

proveniente de um peixe elétrico era de origem muscular. Entretanto, no ano de 1791, Luiggi 

Galvani obteve a evidência direta da relação entre contração muscular e eletricidade. Ele 

conduziu uma série de estudos que demonstraram que as contrações musculares poderiam 

evocar mudanças na eletricidade estática. Esta descoberta é reconhecida como o início da 

neurofisiologia. Em 1849, Frenchman Dubois-Reymond foi o primeiro a detectar sinais 

elétricos de músculos humanos35,36. 

O sinal eletromiográfico é o registro da despolarização ao longo das 

membranas das fibras musculares que constituem a unidade motora. A despolarização gera 

uma diferença de potencial, que produz uma corrente elétrica que é conduzida por meio de 

tecidos fluidos até a superfície da pele. Se eletrodos forem colocados sobre a pele, pode-se 

registrar então a soma da atividade elétrica de todas as fibras musculares ativas das unidades 

motoras36. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sinal eletromiográfico. 
(adaptado de: EMG System do Brasil) 

 

Devido ao tamanho reduzido da amplitude do sinal eletromiográfico, é 

necessário uma amplificação prévia. Inicialmente é realizada então uma amplificação 

diferencial e rejeição do modo comum. Para a amplificação diferencial, três eletrodos são 

necessários: dois eletrodos de detecção do sinal e um de referência. Os potenciais de ação que 
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atingem os eletrodos de detecção são comparados com os potenciais de ação que atingem o 

eletrodo de referência. Apenas aqueles que são específicos aos eletrodos de detecção passam 

para a amplificação e registro. O sinal que é único de cada eletrodo de detecção é amplificado 

e a energia que é comum aos dois eletrodos de detecção e ao de referência (o modo comum) é 

eliminado do processo37. 

Com o objetivo de minimizar as interferências, inicialmente o sinal coletado 

passa por um filtro de 60 Hz (notch filter). Este filtro rejeita a banda de freqüência em torno 

de 60 Hz, pois é onde se encontra a interferência do ambiente. Além disso, o sinal passa 

também por outro filtro denominado “band-pass filter”, que permite a seleção de amplitudes 

de freqüências específicas. Normalmente, a amplitude escolhida fica entre 20 e 450 Hz, onde 

80% da energia muscular está concentrada37. 

Diversos fatores influenciam o sinal eletromiográficos como, por exemplo, a 

colocação e tipo de eletrodos. De fato, os procedimentos para a utilização da EMGs são 

importantes para se obter um sinal limpo e com o mínimo de interferências possíveis. O 

projeto SENIAM (Surface electromyography for a non-invasive assessment of muscles) 

detalhou as divergências quanto aos procedimentos para a coleta do sinal eletromiográfico. 

Além disso, buscou padronizar os procedimentos de coletas do sinal eletromiográfico e 

forneceu recomendações a este respeito38. 

A fim de diminuir as interferências produzidas pelo deslocamento de cabos, 

recomenda-se utilizar eletrodos ativos, que possuem um amplificador diferencial próximo aos 

eletrodos de captação. Quanto a sua configuração são recomendados eletrodos de Ag/AgCl 

(prata/cloreto de prata)38. 

Para a colocação de eletrodos sobre a pele, deve-se levar em consideração a 

sua resistência para a passagem do sinal eletromiográfico. A impedância da pele deve ser 

diminuída por um preparo prévio a colocação dos eletrodos: tricotomia da área do músculo, 
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remover a superfície morta da pele por abrasão e limpar com álcool39. Os eletrodos devem ser 

colocados na junção miotendínea. Recomenda-se também posicionar os eletrodos em regiões 

intermediárias, longe de outros músculos para que não ocorra o cross-talk, ou seja, captação 

de sinais eletromiográficos de outros músculos que não o de interesse. Além disso, devem-se 

posicionar os eletrodos na direção das fibras musculares, com a distância inter-eletrodos de 

dois centímetros38. 

Após a coleta dos sinais eletromiográficos, estes podem ser basicamente 

processados por dois tipos de análise: no domínio do tempo e no domínio da freqüência. O 

processamento dos sinais eletromiográficos no domínio do tempo tem aplicações 

cinesiológicas diversas como: padrão de ativação muscular, controle motor, relação 

EMG/força, a diferenças entre os tipos de contrações, determinação do inicio de contração 

muscular. Normalmente as variáveis utilizadas neste domínio fornecem informações quanto à 

amplitude do sinal e consistem na raiz quadrada da média (RMS - root mean square) e na 

eletromiografia integrada (iEMG)35. 

Os sinais eletromiográficos processados no domínio da freqüência realçam 

aspectos diferentes do domínio temporal. Em geral este domínio apresenta o intervalo de 

freqüências na qual o sinal possui valores significativos de energia. Normalmente, é aplicada 

para análises de alterações fisiológicas relacionadas à fadiga muscular. A sua obtenção é feita, 

na maioria das vezes, por meio do algoritmo da transformada rápida de Fourier (FFT). Por 

meio deste processamento do sinal, pode-se obter a freqüência mediana e a freqüência média. 

A freqüência mediana é menos sensível ao ruído, às alterações dos sinais e na maioria dos 

casos, é mais sensível aos processos bioquímicos e fisiológicos que acontecem dentro dos 

músculos durante as contrações sustentadas35,39. 
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Figura 4. Espectro de freqüência do sinal eletromiográfico (domínio da freqüência). 
(adaptado de: AcqKnowledge 3.7.1) 

 

 

3.3 Dor lombar 

 

A lombalgia é a desordem músculo-esquelética mais comum e que causa 

mais custos entre os trabalhadores. Mais de 80% dos adultos irá eventualmente ter algum 

episódio de dor lombar em algum momento de sua vida e de 4 a 5% da população terá 

episódio agudo pelo menos uma vez ao ano. Estima-se que o custo anual com as lombalgias 

ultrapasse os US$ 100 bilhões40,41. Acredita-se que entre os brasileiros, cerca de 10 milhões 

de pessoas ficam incapacitadas por essa morbidade42. Além disso, a dor lombar afeta 

principalmente a população em idade economicamente ativa, pode ser altamente incapacitante 

e é uma das principais causas de absenteísmo. Este tipo de dor contínua e por longos períodos 

afeta muitos aspectos da vida e pode levar a distúrbios de sono, depressão, irritabilidade e em 

casos extremos até ao suicídio42. 

Em um estudo longitudinal entre adolescentes de 13 e 14 anos no Canadá, os 

autores apontaram uma incidência de 17% de lombalgia e concluíram que os fatores de risco 

entre os adolescentes foram: baixa flexibilidade nas pernas e o início do hábito de fumar43. 

Estudos de prevalência apontam que cerca de 33% das pessoas reportam episódio de dor 

lombar um mês anterior e nos últimos 12 meses de 30 a 67%44. Entre as gestantes de 19 a 30 
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anos de idade, 80% relatam dor em alguma região da coluna. Destas, 80% relaram dor na 

região lombar e 49% na região sacroilíaca45. 

A dor lombar pode ser causada por doenças inflamatórias, degenerativas, 

neoplásicas, alterações congênitas, debilidade muscular, predisposição reumática, sinais de 

degeneração da coluna ou dos discos intervertebrais e outras. Entretanto, freqüentemente a 

dor lombar não decorre de doenças específicas, mas sim de um conjunto de causas, como por 

exemplo, fatores sócio-demográficos, comportamentais, exposições ocorridas nas atividades 

cotidianas, entre outros42. 

Diversos fatores de risco são considerados para o início da lombalgia. Alguns 

destes fatores mecânicos são: trabalho exaustivo, movimentos de erguer peso do chão, 

movimentos de flexão de tronco, vibração do tronco (motoristas) e trabalhos na postura 

estática prolongados40,46. Outros autores apontam problemas sócio-econômicos como fatores 

de risco. São eles: como baixa remuneração, desemprego e baixo índice de educação44.  Além 

disso, estes fatores sócio-econômicos estão diretamente associados aos fatores psicológicos 

como, por exemplo, insatisfação, monotonia e falta de controle no trabalho40. A ansiedade, o 

estresse, depressão também estão associadas à dor lombar44.  

A idade também é considerada como um fator de risco. Mulheres entre 64 e 

66 anos apresentam a maior prevalência de dor lombar. Já entre os homens, a faixa etária com 

maior prevalência foi entre 54 aos 56 anos44. Estes aspectos são considerados pelo processo 

de degeneração que ocorre com o envelhecimento. Com o início dos sintomas de dores, estes 

se tornarão crônicos e, com o avanço da idade, há o acúmulo de casos de lombalgia. 

Estudos de incidência e prevalência apontam que o uso do tabaco está 

relacionado com dor lombar mais incapacitante. Além disso, a obesidade também é 

considerada um fator ligado ao início de dor lombar, principalmente pelo alinhamento 
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anormal dos membros inferiores e pela menor mobilidade apresentada em tronco e membros 

inferiores44.  

A dor lombar pode ser classificada em: desordens primárias e secundárias. 

As primárias correspondem àquelas em que os músculos da região lombar são diretamente 

lesionados, como em casos de contusão, laceração, síndromes compartimentais ou isquemia. 

Normalmente, ocorre devido a algum trauma direto, e principalmente em indivíduos jovens 

economicamente ativos. As desordens secundárias caracterizam-se por ocorrer algum 

espasmo ou microlesões nas vértebras que levam a alteração da postura. Episódios sucessivos 

dessas compensações posturais podem resultar em adaptações estruturais e funcionais do 

tecido muscular46. 

Um estudo prévio de ergonomia aponta a dor lombar dentro de uma “lógica 

biomecânica”40. Neste modelo, pode-se quantificar a carga imposta sobre a coluna vertebral 

durante uma atividade e se baseia na relação carga-tolerância. Essa relação assume que 

durante uma atividade, uma sobrecarga é imposta sobre a coluna (Figura 5a). Se a sobrecarga 

está abaixo do limar de tolerância de lesão do tecido, ou seja, dentro da margem de segurança, 

não se espera que a lesão ocorra. Entretanto, ao realizar atividades que sobrepõem a linha de 

tolerância (Figura 5b), esta irá diminuir com o passar do tempo (Figura 5c) e o indivíduo 

estará predisposto a ter dor lombar.  
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Figura 5 (a-c). Lógica biomecânica. (a) Quando uma carga excede a tolerância da estrutura, 
ocorre lesão. (b) Explicação biomecânica para o trauma acumulado devido à variabilidade na 

carga. (c) Explicação biomecânica pelo trauma acumulado devido à redução da tolerância. 
(adaptado de: Marras WS, 2000)40. 

 

3.4 Fadiga neuromuscular 

 

Este tópico da revisão baseia-se principalmente de artigos de revisão que 

discutem a respeito da fadiga neuromuscular e os modelos que explicam a fadiga de origem 

central ou periférica. A fadiga neuromuscular é definida como a diminuição da força ou 

potência durante atividades repetitivas ou de sustentação47. A fadiga é um processo que ocorre 

antes da exaustão, portanto, age como um mecanismo de segurança para prevenção de lesões. 

A ativação voluntária do músculo requer a participação do Sistema Nervoso Central (SNC) e 
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outras estruturas periféricas (potencial de ação da raiz nervosa até a junção neuromuscular que 

envolve a membrana e o sistema de pontes cruzadas de actina-miosina das fibras musculares). 

O estudo da fadiga diverge em teorias nas quais se subdivide em mecanismos que definem a 

fadiga como de origem central ou periférica. Por definição, fatores centrais são aqueles que 

ocorrem dentro do sistema nervoso central48 e periféricos aqueles que ocorrem ao longo da 

fibra muscular49. 

A produção voluntária de força de um músculo é resultado de uma seqüência 

de eventos. Falhas na produção de força durante um determinado exercício (fadiga) podem 

ocorrer em diversos locais que vai do SNC até a região contrátil do músculo50. Cada um 

destes eventos podem ser potenciais fatores limitantes da produção de força, o que ocasiona a 

fadiga muscular51.  

 

3.4.1 Fadiga neuromuscular de origem central 

 

A fadiga de origem central é definida como uma influência negativa do SNC, 

ou uma força produzida por um esforço voluntário que é menor do que aquele produzido por 

um estímulo elétrico. Outra definição descreve-o como falha em manter uma força voluntária 

associada com alterações específicas no SNC que não são explicadas por alteração dentro da 

fibra muscular. Há hipóteses de que há a influência de neurotransmissores como a serotonina, 

dopamina e acetilcolina, bem como de neuromoduladores como a amônia e citocinas52.  

Estudos que relatam a fadiga como de origem central começaram por volta 

de 190053. Verificou-se que após exercícios fatigantes de flexão do dedo médio da mão, um 

teste de contração isométrica voluntária máxima era realizado. Após este procedimento, foi 

realizada uma estimulação elétrica artificial no nervo mediano e verificou-se que a força 
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obtida foi maior que a produzida de forma voluntária (Figura 6). Concluiu-se que o fator 

limitante para a mesma produção de força era proveniente, portanto, de mecanismos centrais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Teste de fadiga. À esquerda testes de fadiga. A direita a inicialmente um teste de 
contração isométrica voluntária máxima (CIVM) e posteriormente a contração provocada por 

meio de estimulação elétrica artificial, com uma maior produção de força. 
(adaptado de: Gandevia SC, 2001)53. 

 

Na seqüência, diversas metodologias foram desenvolvidas para comprovar 

esta teoria. Atualmente, a técnica mais utilizada é aquela que compara a força realizada por 

contração de forma voluntária e depois com a força exercida por uma contração feita por meio 

de uma estimulação elétrica imposta sobre uma contração voluntária. Esta técnica foi 

denominada como contração muscular interpolada. Isso quer dizer que, caso aumente a força 

produzida pela estimulação elétrica, há fatores corticais que limitam a geração de força 

quando o indivíduo relata sensação de fadiga. Por meio desta técnica, várias metodologias 

foram propostas para um melhor entendimento do processo de fadiga52. 

É importante salientar que os exercícios também são influenciados por 

fatores motivacionais, como a tolerância à dor e ao desconforto. Além disso, motivação e 

tolerância ao desconforto podem mudar com as condições dos exercícios como, por exemplo, 

durante competição ou apenas exercícios recreacionais48. Recentemente, estudos demonstram 
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que a motivação dos sujeitos em continuar um exercício, possibilita manter informações 

eferentes provenientes do SNC. Além disso, devido ao aumento da fadiga de fibras 

musculares, também há um aumento na percepção do esforço, assim como falha em produzir 

a força necessária para a atividade. Portanto, o processo psicológico/fisiológico deve ser 

incluído como um possível mecanismo de fadiga52. 

De forma global, contrações fatigantes estão associadas com o aumento da 

atividade cortical. A redução de eferências do SNC para o neurônio motor é resultado de (1) 

redução em impulsos corticais alcançando o motoneurônio e/ou; (2) uma inibição da 

excitabilidade do motoneurônio por um feedback neural aferente proveniente do músculo que 

se encontra em estado de fadiga. Ao considerar a diminuição de impulsos corticais aferentes, 

há o acúmulo e/ou redução na concentração de neurotransmissores no córtex cerebral52. 

A dopamina foi o primeiro neurotransmissor investigado como um 

determinante para a fadiga central. Estudos demonstraram o aumento do metabolismo de 

dopamina durante exercícios no cérebro médio, hipocampo, corpo estriado e hipotálamo. 

Além disso, sabe-se que o uso de anfetamina aumenta o metabolismo de dopamina e isto 

melhora a performance física de atletas. A fadiga está associada com a redução da síntese e do 

metabolismo de dopamina52. 

A serotonina (5-hidroxitriptamina) foi proposta em 1987 como um potencial 

mediador da fadiga do SNC. O aumento da concentração de serotonina no córtex tem 

importantes efeitos de letargia, sonolência, perda da coordenação, diminuição da motivação e 

no humor, que podem estar ligados a alteração na percepção do esforço na fadiga muscular. 

Além disso, estudos com ratos que envolvem a administração de serotonina e substâncias que 

diminuem a sua concentração comprovaram que estes antecipam e postergam a fadiga, 

respectivamente.  
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A estratégia nutricional é um outro modo de tentar postergar a ação da fadiga. 

Para isso, em recentes estudos, a administração de aminoácidos associados a carboidratos 

demonstram melhorar a performance física e mental. Entretanto, estes estudos falham em 

controlar algumas variáveis entre os grupos controle e experimental: alimentação, intensidade 

do exercício e ingestão de líquidos52. 

A acetilcolina é um importante neurotransmissor que, dentro do cérebro, está 

associado à memória, consciência e regulação da temperatura. A disponibilidade do seu 

precursor “colina” determina a sua taxa de síntese. Estudos recentes apontam que a fadiga 

durante exercícios prolongados se deve iniciar devido a uma redução da atividade colinérgica, 

subseqüente a diminuição da disponibilidade de colina. Além disso, estudos indicam que a 

dieta sem a ingestão de alimentos que contenham o precursor colina reduz a velocidade da 

transmissão do impulso para a contração nos músculos-esqueléticos52. 

A fadiga também pode ser associada a doenças como a síndrome da fadiga 

crônica (SFC) e a infecções como o vírus da gripe e do Epstein-Barr. Isto ocorre porque 

células imunológicas secretam citocinas que afetam o SNC. O aumento na produção de 

interferon em indivíduos com SFC é esperado porque estes possuem anormalidade em células 

mediadoras imunológicas. Além disso, em indivíduos que estão com infecções virais e por 

bactérias ocorre o aumento da liberação de citocinas, o que não permite desenvolver os 

exercícios regularmente e diminui a tolerância ao exercício.  

Outra substância liberada no sangue durante o exercício físico é a amônia, 

que é altamente tóxica ao cérebro. O aumento da amônia pode alterar o funcionamento do 

SNC, alterando a permeabilidade da membrana para alguns aminoácidos que são precursores 

de alguns neurotransmissores52. 

O SNC possui uma importante função de mediar a fadiga com mudanças 

desde a motivação, que tem profundo efeito sobre a tolerância ao exercício, bem como no 
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primeiro indício de que a fadiga irá ocorrer. Redução nas eferências do SNC para o músculo 

pode ser mediada por um feedback aferente do músculo ou uma redução em impulsos córtico-

espinhais que alcançam os motoneurônios. Mudanças no feedback aferente do músculo são 

resultados de mudanças na concentração de metabólitos produzidos durante o exercício e é 

uma tentativa de produzir uma ativação muscular mais segura e eficiente52. 

 

3.4.2 Fadiga neuromuscular de origem periférica 

 

A fadiga pode ocorrer também dentro da fibra muscular, onde há alterações 

nos mecanismos de potencial de ação, proteínas contráteis, ou pela liberação Ca2+ e a sua 

regulação no processo contrátil de actina e miosina, nas pontes cruzadas e nas reservas de 

energia.  

A liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático é um processo essencial para 

a contração muscular. Autores apontam que durante contrações musculares fatigantes há uma 

redução na liberação de Ca2+ causada por aumento das concentrações de lactato e/ou fosfato 

inorgânico, que influenciam negativamente o processo de excitação-contração da fibra 

muscular. Além disso, essa diminuição da liberação de Ca2+ pode influenciar na função 

normal das mitocôndrias49. 

Alguns estudos relacionam que o início da fadiga ocorre nas fibras 

musculares e, posteriormente, observa-se uma diminuição da produção de força voluntária por 

déficits centrais. Esse padrão parece fazer sentido, uma vez que a demanda está inicialmente 

localizada no músculo e na seqüência ocorrem alterações no SNC. Isto sugere que há 

múltiplos locais onde o processo de fadiga pode ocorrer. Além disso, reforça a hipótese na 

qual há uma relação de fadiga central e periférica. Esta relação atua como um mecanismo de 

segurança, onde o SNC diminui as taxas de disparo (despolarização) para manter a 
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concentração de Na+ e ATP (adenosina trifosfato) e assim, evitar lesões excessivas das fibras 

musculares. Portanto, a fadiga central poderia ser uma resposta a uma informação aferente de 

órgãos periféricos para prevenir lesão ou morte das fibras musculares49. 

 

3.5 Fadiga eletromiográfica dos músculos paraespinhais 

 

Indivíduos com dor na região lombar têm redução na força e na resistência 

dos músculos da coluna. Isto se deve, provavelmente, ao desuso e ao não condicionamento 

relacionado à dor9. A alteração dos músculos eretores da coluna é a principal causa da 

lombalgia crônica. Há na literatura estudos que relatam a presença de disfunção no 

movimento e no controle motor dos sujeitos sintomáticos54. 

A avaliação da fadiga e da resistência dos músculos posteriores de tronco é 

importante, porque tem sido reportado que indivíduos com dor lombar desenvolvem um 

déficit no condicionamento físico que particularmente influencia na força e na função do 

tronco41. Indivíduos com lombalgia têm uma menor resistência durante contrações isométricas 

e, conseqüentemente, menos força9,10. 

Diversos estudos que envolveram a EMGs por meio da análise espectral 

compararam as respostas dos músculos paraespinhais de indivíduos com e sem dor lombar4-

7,9,10,14,15,27. A variável comumente mensurada nestes estudos foi a FM do espectro de potência. 

Normalmente, monitora-se o seu comportamento ao longo de um exercício. O seu declínio ao 

longo do tempo reflete a fadiga muscular. Em alguns estudos, observou-se uma maior fadiga 

nos indivíduos com dor lombar, em testes na posição ortostática5,7. Entretanto, outros autores 

não encontraram diferenças na fadiga destes músculos entre os dois grupos6,9. Em um outro 

estudo, que utilizou a posição sentada, o indivíduo mantinha o tronco fletido no início do teste, 
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o que permitiu um maior comprimento das fibras dos paraespinhais e, ao realizar a extensão 

de tronco, houve uma maior produção de força comparada com outras posições10. 

Autores americanos observaram uma alta confiabilidade dos parâmetros 

espectrais (coeficiente de correlação intraclasse (CCI) = 0,94 para freqüência mediana e CCI 

= 0,98 para a freqüência mediana inicial)5. No estudo sueco a confiabilidade da freqüência 

mediana inicial teve valores de CCI entre 0,78 e 0,89; a contração isométrica voluntária 

máxima foi CCI = 0,93 e o slope com valores de 0,45 a 0,719. Ingleses utilizaram os 

parâmetros espectrais e também a RMS. Verificou-se que a freqüência mediana inicial e os 

valores de RMS dos músculos paraespinhais no segmento L4-L5 teve valores de 

confiabilidade de moderado para altos. Para freqüência mediana inicial os valores de CCI 

foram entre 0,70 e 0,89. Para a RMS de 0,30 a 0,8755. Entretanto, sabe-se que a amplitude do 

sinal EMG é muito sensível a pequenas variações de posicionamento dos eletrodos, o que 

pode afetar consideravelmente os resultados56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 7. Teste de extensão de tronco na posição ortostática. 
(adaptado de: Roy S, 1989)5. 
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Figura 8. Teste de extensão de tronco na posição sentada. 
(adaptado de: Kankaanpää M, 1998)10. 

 

 

A função discriminante da EMG foi observada em estudos prévios5,7,27,57. De 

acordo com estes estudos, algumas variáveis eletromiográficas como a freqüência mediana 

inicial, slopes, contração isométrica voluntária máxima, possuem grande capacidade em 

discriminar indivíduos normais, daqueles com dor lombar5,7,57. Por exemplo, a freqüência 

mediana inicial está relacionada com o tamanho da fibra muscular, ou até mesmo, a proporção 

dos tipos de fibras musculares27. Apesar de estes estudos apresentarem grande capacidade em 

discriminar os indivíduos nos dois grupos, todos eles foram realizados na posição ortostática. 
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4 OBJETIVOS 
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4.1 Objetivo Geral 

 

Comparar a fadiga eletromiográfica dos músculos paraespinhais de 

indivíduos com e sem dor lombar crônica durante testes de extensão de tronco na posição 

sentada. 

Discriminar quais variáveis melhor predizem se o indivíduo é suscetível a 

episódio de dor lombar. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Comparar a fadiga dos segmentos na primeira com a quinta vértebras 

lombares; 

Comparar a fadiga entre os lados direito e esquerdo; 
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5 MÉTODO 
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5.1 Sujeitos 

 

A amostra do estudo foi composta por um total de 41 indivíduos de ambos os 

gêneros divididos em dois grupos: (1) com dor lombar crônica (n = 23) e (2) sem dor lombar 

que eram considerados controle (n = 18). Os critérios de inclusão no grupo de indivíduos com 

dor lombar crônica foram: idades entre 20 e 50 anos, diagnóstico médico e exclusivo de 

lombalgia crônica (dor com mais de 12 semanas de duração, compreendida entre a prega 

glútea e a primeira vértebra lombar)29. Os critérios de exclusão foram: protrusão de disco 

intervertebral, escoliose grave, espondilolistese, cirurgia da coluna prévia, sintomas 

radiculares (dor irradiada, perda de sensibilidade e de reflexos), doenças inflamatórias ou 

câncer. O grupo controle foi composto por indivíduos com características físicas similares, 

livres de sintomas e sem histórico de dor lombar. As características da amostra são 

apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características da amostra. 

 Grupo lombalgia Grupo controle  

 Homens 

(n = 10) 

x  (DP) 

Mulheres 

(n = 13) 

x  (DP) 

Homens 

(n = 11) 

x  (DP) 

Mulheres 

(n = 7) 

x  (DP) 

Idade (anos) 32,7 (8,8) 38,3 (9,1) 31,4 (8,2) 36,8 (11,9) 

Massa corpórea (kg) 72,3 (10,1) 64,8 (11,7) 75,3 (5,3) 58,4 (6,3) 

Estatura (cm) 176,1 (5,9) 159,3 (6,9) 175,1 (6,0) 158,2 (6,6) 

IMC (kg/m2) 22,7 (3,3) 25,6 (4,8) 24,5 (2,1) 23,4 (1,9) 

Roland-Morris 6,0 (3,6) 7,1 (3,2) NA NA 

CIVM (kgf) 46,9 (30,8)* 30,7 (15,8) 79,6 (31,9)* 42,5 (12,9) 

IMC = Índice de massa corpórea; CIVM = Contração isométrica voluntária máxima; 
x = Média; DP = Desvio padrão; 
Significância estatística adotada em 5%; 
NA = não aplicável; 
* (Teste Mann-Whitney; P = 0,002) 
 

Todos os participantes foram previamente entrevistados sobre a condição 

lombar e, na seqüência, assinalaram a intensidade de dor lombar por meio da escala visual 

análoga (EVA) antes e após todo o procedimento. Além disso, somente o grupo de lombalgia 

respondeu o questionário “Roland-Morris” de funcionalidade (0-24), na qual “0” representa 

nenhuma e “24” grande incapacidade funcional antes dos testes58. 

O estudo seguiu todas as diretrizes e normas que regulamentam a pesquisa 

com seres humanos (Resolução 196/96). Os participantes foram informados de todo o 

protocolo da pesquisa e deveriam concordar e assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido. O estudo foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Eletromiografia 
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Cinesiológica do Hospital Universitário da instituição. O projeto e o termo de consentimento 

livre e esclarecido foram encaminhados e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Londrina (CEP 039/04). 

 

5.1.1 Cálculo do tamanho da amostra 

 

O cálculo da amostra foi derivado da fórmula para intervalo de confiança na 

qual a estimativa utilizada foi de uma média59. Ainda, utilizou-se o desvio-padrão e a margem 

de erro esperada. Esses valores foram oriundos de um estudo piloto realizado neste 

laboratório de pesquisa com onze sujeitos saudáveis. Levou-se em consideração o desvio 

padrão do slope do músculo paraespinhal no segmento de L5 a 75% da CIVM (DP = 1,04 

Hz/s) e margem de erro esperada de 0,5; alfa de 5% e poder estatístico de 80%. O número 

total de participantes estimado foi de 17 em cada grupo (Anexo 3). 

 

5.2 Equipamentos 

 

Para obtenção dos sinais eletromiográficos foi utilizado um eletromiógrafo 

de superfície com 16 canais (EMG System do Brasil, São José dos Campos – SP, Ltda.®) 

composto por um conversor A-D (analógico-digital) de 12 bits de resolução, com faixa de 

entrada de -5 a +5 volts. Cada canal foi acoplado a dois eletrodos ativos e um de referência. 

Os eletrodos circulares de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) (Medtrace® 200 – Kendall, 

Canadá) foram conectados a um pré-amplificador de alta impedância (1.0 x 1012 Ohm), com 

ganho de 20 x, razão de rejeição do modo comum maior que 100 dB. Os sinais foram 

ajustados para 1000 amostras por segundo e o filtro numa freqüência de passagem de 20 a 450 

Hz. 
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Figura 9. Eletromiógrafo de superfície com eletrodo de referência e eletrodos ativos. 
(adaptado de: EMG System do Brasil) 

 

 

Uma célula de carga (Alfa Instrumentos, São Paulo – SP, Ltda.®) foi fixada 

em um colete (vestido pelo paciente) e a outra extremidade à parede para quantificar as cargas 

máximas e as dos testes (50% e 75% da contração isométrica voluntária máxima - CIVM). 

Para o posicionamento sentado dos indivíduos durante os testes, foi utilizada uma cadeira 

extensora (Sport Fitness, Maringá – PR, Ltda). Esta cadeira permitia um ajuste individual do 

assento e possuía um cinto que evitava a rotação pélvica. Além disso, um goniômetro 

universal foi utilizado para posicionar adequadamente a articulação do quadril em 120° de 

flexão. 
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           Figura 10. Célula de carga                                            Figura 11. Colete 
     (adaptado de: EMG System do Brasil) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 12. Cadeira extensora 

 

 

5.3 Procedimentos 

 

No dia que antecedeu os testes, todos os participantes compareceram ao local 

de coleta para familiarização com o local, instrumentos, procedimentos e receberam 

orientações para a não realização de atividades físicas extenuantes. 

No dia dos testes, os indivíduos permaneceram sentados, enquanto os 

músculos foram localizados por dois avaliadores previamente treinados. Nesta região foi feita 

tricotomia e limpeza com algodão e álcool 70% para diminuir a impedância da pele. Todos os 
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procedimentos de colocação dos eletrodos seguiram a recomendação SENIAM (Surface 

Electromyography for the Non Invasive Assessment of Muscles)38. Os eletrodos ativos foram 

colocados sobre os paraespinhais na altura da primeira vértebra lombar – Iliocostal lombar 

(L1) e da quinta vértebra lombar - Multífido (L5) nos lados direito e esquerdo. A distância 

centro-a-centro dos eletrodos foi de dois centímetros paralelos a fibras musculares. A 

distância do centro dos eletrodos até o centro do processo espinhoso das vértebras L1 e L5 foi 

de três centímetros. O eletrodo de referência (terra) foi colocado no punho do lado não 

dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Posicionamento do 
eletrodo conforme 
recomendação SENIAM: 
Paraespinhal na altura de L1 (x = 
local da colocação do eletrodo). 
(adaptado de: SENIAM)38. 

 Figura 14. Posicionamento do 
eletrodo conforme 
recomendação SENIAM: 
Paraespinhal na altura de L5 (x = 
local da colocação do eletrodo). 
(adaptado de: SENIAM)38. 

 
 
 

A posição dos testes de fadiga e para obter o valor da CIVM foi a mesma 

(Figura 15). Os participantes permaneciam sentados na cadeira extensora, com o assento 

previamente ajustado, para que o indivíduo permanecesse com 120° de flexão de quadril. 

Além disso, um cinto fixou a pelve, para evitar deslocamentos e possíveis compensações. 

Nesta posição, os indivíduos permaneciam com a lordose lombar fisiológica. Os participantes 

eram instruídos a vestirem um colete que estava acoplado a célula de carga. Quando o 
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indivíduo realizava a extensão do tronco e, portanto, a tração da célula de carga, era possível 

obter valores da força (em quilograma-força - kgf) exercida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Posição do teste. 

 

Para se determinar a CIVM, três tentativas foram realizadas. Em cada uma 

delas, o indivíduo realizou a extensão de tronco com a sua força máxima por cinco segundos, 

com um intervalo de cinco minutos entre uma tentativa e outra. Este tempo era suficiente para 

que o indivíduo pudesse se recuperar para uma nova tentativa60. Durante as tentativas, 

encorajamentos verbais foram dados aos participantes. O maior valor entre as três tentativas 

foi considerado como referência (100%). 

Dois testes de fadiga foram realizados, um com carga que correspondia a 

50% e o outro 75% da CIVM. Cada indivíduo foi orientado quanto às suas cargas a serem 

executadas após levar em consideração o valor da CIVM (referência). Posteriormente, por 



 

  

35

meio de sorteio a ordem dos testes foi aleatorizada. Como padrão, foi adotado um intervalo de 

10 min entre o fim dos testes de CIVM e o início dos testes de fadiga. Novamente com a 

mesma posição do teste de CIVM, os testes de fadiga se iniciaram. Estes testes consistiram de 

duas extensões de tronco contra a célula de carga por 30 s, uma a 50% e a outra a 75% da 

CIVM (ordem aleatória). Entre um teste e outro houve 10 min de descanso. Para o feedback 

visual, um monitor que indicava o valor da força instantânea que o indivíduo estava 

tracionando foi colocado a sua frente. 

 

 

5.4 Análise dos dados eletromiográficos 

 

Após as coletas, os dados foram analisados pelo programa de aquisição de 

dados (AqDados, 5.0) e pelo programa AcqKnowledge 3.7.1. Os sinais eletromiográficos 

foram processados pelo algoritmo da Transformada Rápida de Fourier para determinar a 

fadiga muscular. A análise eletromiográfica da fadiga foi realizada por meio da FM do 

espectro da potência, calculada a cada 2,5 s de intervalo registrado. A FM é definida como a 

freqüência que divide o espectro de potência em duas regiões simétricas. A regressão linear 

simples foi utilizada para determinar a taxa de mudança da FM em função do tempo (t = 0 até 

t = 30 s). Para isto, foi obtido o slope (índice de fadiga) de cada um dos quatro músculos (L1 e 

L5 nos lados direito e esquerdo) nas duas diferentes cargas. Os slopes (Hz/s) negativos 

evidenciam a ocorrência de fadiga muscular. 
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5.5 Análise estatística 

 

Inicialmente as variáveis antropométricas dos indivíduos foram testadas 

quanto à distribuição de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e são apresentadas de forma 

descritiva em forma de média ( x ) e desvio padrão (DP). Para verificar diferenças nos dados 

antropométricos entre os dois grupos foi utilizado o teste t para amostras independentes. A 

comparação entre a CIVM entre os grupos foi feita por meio do teste Mann-Whitney por 

apresentar distribuição não normal. Para verificar diferenças dos slopes entre os músculos foi 

utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas. O segmento e o lado 

dos músculos foram considerados como fatores intra-sujeito. A presença ou não de lombalgia 

foi considerada como fator entre-sujeitos. O teste de esfericidade de Mauchly W. foi aplicado 

e, caso este fosse violado, correções técnicas foram realizadas utilizando o teste de 

Greenhouse-Geisser. Caso o teste F fosse significante, a análise pelo teste de comparações 

múltiplas de Bonferroni seria usada. Uma análise discriminante de dois grupos foi realizada 

para investigar a habilidade dos parâmetros eletromiográficos espectrais, de discriminar os 

indivíduos do grupo lombalgia com os do grupo controle. As variáveis que foram incluídas 

nesta análise foram: os valores de slopes dos músculos a 50% e 75% da CIVM, FM inicial e 

valor da CIVM. Todas estas variáveis foram previamente verificadas quanto a sua 

multicolinearidade, por meio de uma matriz correlacional. As variáveis altamente 

correlacionadas (coeficiente de correlação maior que 0,80) foram eliminadas. Para 

coeficientes menores, nenhuma variável foi inclusa na função de classificação, ao menos que 

passasse por um limite de tolerância de 0,01. A significância estatística foi estipulada em 5% 

(P ≤ 0,05). O programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 13.0 foi 

utilizado para toda a análise estatística. 
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6 RESULTADOS 
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Os dados descritivos dos grupos não foram estatisticamente diferentes em 

relação à idade (P = 0,43), massa corporal (P = 0,85), estatura (P = 0,55) e IMC (P = 0,82). A 

média da CIVM do grupo lombalgia foi de 37,8 kgf (DP = 24,3) e do grupo controle de 65,2 

kgf (DP = 31,7), (P = 0,003). As médias da CIVM separadas por gênero são apresentadas na 

Tabela 1. 

Todos os 41 indivíduos (23 sujeitos com lombalgia e 18 controles) 

conseguiram completar os testes e não houve abandono. Nenhum indivíduo do grupo controle 

relatou dor antes e após todos os procedimentos. O grupo lombalgia apresentou uma média na 

escala visual análoga inicial de 3,8 cm (DP = 2,2) e final de 3,7 cm (DP = 2,1), (P = 0,87). 

As Figuras 15 e 16 apresentam os slopes dos dois grupos a 50 e a 75% da 

CIVM, respectivamente. Não houve diferença estatística significante entre os grupos, entre os 

lados e entre os segmentos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Média dos slopes a 50% da CIVM (Hz/s). 

L1 = altura da primeira vértebra lombar; L5 = altura da primeira vértebra lombar; 
Dir = lado direito; Esq = lado esquerdo; 

Não houve diferença estatística significante entre a fadiga dos músculos. 
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Grupo Lombalgia Grupo Controle

Grupo Lombalgia -1,3 -0,99 -0,81 -1,25

Grupo Controle -0,35 -0,62 -0,5 -0,51
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Figura 17. Média dos slopes a 75% da CIVM (Hz/s). 

L1 = altura da primeira vértebra lombar; L5 = altura da primeira vértebra lombar; 
Dir = lado direito; Esq = lado esquerdo; 

Não houve diferença estatística significante entre a fadiga dos músculos. 
 

 

Os resultados da análise discriminante são apresentados na Tabela 2. A 

análise foi feita primeiramente baseada na porcentagem da CIVM, ou seja, apenas as variáveis 

eletromiográficas a 50% ou a 75%. Posteriormente, esta análise foi feita com as duas 

porcentagens com e sem a inclusão do valor da CIVM. A porcentagem da validação da 

predição dos grupos corresponde a acurácia que o protocolo obteve em discriminar ambos os 

grupos. A porcentagem da classificação total corresponde a análise de ambos os grupos 

simultaneamente, isto é, a acurácia total do protocolo em discriminar os grupos. A correlação 

canônica demonstra a relação entre as variáveis que estão agrupadas em cada análise.  

A análise dos parâmetros eletromiográficos baseada na porcentagem teve a 

50% da CIVM (slopes e FM inicial) uma acurácia total de 85,4% na classificação de ambos os 

grupos. Para 75% da CIVM, a predição correta foi de 82,9%. Entretanto, a melhor predição da 

-2
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-0,8

-0,4

0

Hz/s

Grupo Lombalgia Grupo Controle

Grupo Lombalgia -0,13 -0,89 -1,56 -1,58

Grupo Controle -0,25 -0,08 -0,44 -0,23

L1 Dir L1 Esq L5 Dir L5 Esq
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análise discriminante foi a análise que envolveu as variáveis FM inicial (50 e 75% da CIVM) 

e slopes (50 e 75% da CIVM) com acurácia de 87,8%. Isto representa quatro falsos positivos 

e apenas um falso negativo de identificações. 
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Tabela 2. Resultados da análise discriminante. 

Validação 

Predição dos grupos Variáveis utilizadas na 

classificação G. Lombalgia 

(n = 23) 

G. Controle 

(n = 18) 

Porcentagem da 

classificação total (ambos 

grupos) 

Correlação 

canônica 
W. Lambda 

FM inicial 50%, 

Slopes 50% 
78,3 % 94,4% 85,4 % 0,680 0,538 

      
FM inicial 75%, 

Slopes 75% 
78,3% 88,9% 82,9% 0,652 0,575 

      
Slopes 50 e 75%, 

CIVM, 

FM inicial 50 e 75% 

78,5 94,4 85,4 0,797 0,365 

      
Slopes 50 e 75%, 

FM inicial 50 e 75% 
  82,6  94,4 87,8         0,774 0,401 
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7 DISCUSSÃO 
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A EMG tem sido amplamente utilizada como ferramenta para a 

avaliação da fadiga muscular5,9,10. A análise espectral do sinal eletromiográfico ao longo 

do tempo tem sido relacionada como uma mensuração objetiva de fadiga muscular 

local61. O decréscimo da FM para espectros de baixas freqüências reflete a fadiga 

periférica de fibras do tipo II62. De acordo com recentes estudos, a compressão do 

espectro para baixas freqüências é devido ao acúmulo de ácido lático, íons H+ no 

sarcolema e o aumento na concentração do íon K+ na fibra muscular13,14,63. Esta 

mudança de concentração de íons faz com que ocorra uma alteração na excitabilidade 

da membrana das células musculares. Este fato desencadeia a diminuição da velocidade 

de condução da fibra muscular, ou seja, um decréscimo na velocidade de propagação do 

potencial de ação64,65. 

No presente estudo, o grupo lombalgia apresentou menor força durante 

testes de CIVM quando comparado ao grupo controle (P = 0,003). Estes resultados 

corroboram com estudos prévios, os quais atribuem estes achados a menor capacidade 

de gerar força devido ao baixo condicionamento e à dor presente nos indivíduos com 

lombalgia6,9. Estes indivíduos evitam movimentos na coluna nas atividades do cotidiano, 

devido ao medo da dor e suas conseqüências6. Isto leva à atrofia das fibras do tipo II nos 

músculos multífidus10, e conseqüentemente leva a maior dor e desuso da coluna. Estes 

eventos determinam um ciclo, quanto mais acometimento dos paraespinhais, menor é o 

uso destes músculos com conseqüente surgimento de atrofia e dor6. Além disso, a fadiga 

destes músculos resulta em movimentos anormais do tronco e perda do controle 

muscular que podem levar à micro-lesões de ligamentos e discos intervertebrais10. 

O grupo lombalgia apresentou valores de slopes mais negativos 

comparado ao do grupo controle, embora sem significância estatística. Estudos prévios 

divergem quanto a diferenças ou não da fadiga dos músculos paraespinhais entre os 
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grupos. Em um estudo clássico de autores americanos, foi possível observar diferenças 

apenas quando se utilizou uma resistência de 80% da CIVM nos segmentos de L2 e L55. 

Em L1 não se obteve diferenças nem a 40, 60 e 80% da CIVM. Os autores sugerem que 

isto reforça a utilização de mais de um local quando se avalia a região lombar. Além 

disso, relatam que a alteração da FM é dependente do local e da resistência que é 

imposta ao indivíduo5.  

Por outro lado, pode-se atribuir a maior fadiga nos indivíduos com 

lombalgia devido a maior proporção de fibras do tipo II, comparada aos controles5,14. 

Além disso, há maior concentração pré-estabelecida de metabólitos que resultam em 

permanentes espasmos e tensões musculares5. Estudos prévios corroboram com os 

achados do presente estudo e não encontraram diferenças na fadiga dos paraespinhais 

entre os grupos6,9,15,27. De acordo com outro estudo, não houve diferenças devido ao 

método usado em cada estudo6.  

A avaliação na postura sentada com o tronco levemente fletido 

anteriormente, possivelmente pode atenuar a fadiga dos paraespinhais. O aumento no 

comprimento dos músculos com a flexão anterior de tronco pode aumentar 

consideravelmente a força gerada15. Outra explicação é a alteração da biomecânica da 

coluna quando há a presença de dor lombar, pois isso modifica a proporção de 

contribuição das fibras musculares para a geração de força46. Além disso, os autores 

apontam diferenças entre os estudos ao levar em consideração a condição física, idade, 

massa corporal e a condição lombar dos indivíduos sintomáticos6. No presente estudo, 

os participantes com dor lombar apresentavam pouco déficit de funcionalidade (média 

para os homens de 6 e para as mulheres 7,1 (total possível de 24)), o que pode ser mais 

uma possível explicação para não existir diferenças entre a fadiga entre os grupos. Estes 

valores se aproximam de um estudo de sueco9, em que os indivíduos com dor lombar 
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apresentaram um valor de mediana de 5 neste mesmo questionário (Roland-Morris), 

sem encontrar diferença entre os grupos. 

Os resultados da análise discriminante forneceram uma validação 

clínica da estimativa dos parâmetros espectrais para classificar os indivíduos com e sem 

dor lombar. A melhor função discriminante foi aquela que incluiu as variáveis: slopes a 

50 e 75% e a FM inicial a 50 e 75%. Esta função permitiu classificar os indivíduos com 

uma acurácia de 87,8% (82,6% para o grupo lombalgia e 94,4% para o controle). Estes 

achados implicam que os indivíduos podem ser classificados nestes dois grupos, com o 

uso de uma mensuração objetiva pela EMGs durante teste de resistência de extensão de 

tronco. Outro fato a ser destacado é que não há o envolvimento de fatores psicológicos, 

ou seja, apenas análise da função muscular e fatores fisiológicos. Além disso, quando se 

conhecem as características de um novo indivíduo, pode-se prever corretamente a qual 

grupo ele pertence.  

Em um outro estudo, os autores obtiveram como resultado uma 

acurácia de 92% para os indivíduos com lombalgia e 82% para os controles, embora a 

posição do teste utilizada fosse a ortostática e as resistências utilizadas foram 40 e 80% 

da CIVM5. Nesta mesma posição, em um recente estudo foi possível observar 

porcentagens de acurácia na classificação de 60 a 70% dependendo das variáveis 

selecionadas27. Já em outro estudo, as cargas utilizadas foram de 60% da CIVM e como 

resultado, os autores obtiveram classificação de 93,7% para indivíduos com lombalgia e 

100% para os indivíduos controle na posição denominada como “semi-ortostática”7. Em 

um estudo americano da década de 90, a análise discriminante permitiu classificar 

corretamente os indivíduos lombalgia em 86% e os controle em 83%57. Apesar de este 

estudo ser na posição sentada e em diferentes angulações, os autores utilizaram como 

variável eletromiográfica apenas a iEMG. Sabe-se que a avaliação da fadiga por meio 
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da amplitude do sinal eletromiográfico (iEMG), durante contrações isométricas, deve 

ser feito em conjunto com a análise espectral  (freqüência mediana, por exemplo). Isto 

se deve porque, durante contrações isométricas, a amplitude do sinal eletromiográfico 

pode aumentar devido ao processo de fadiga (maior recrutamento de unidades motoras) 

ou devido à resistência (quanto mais carga, mais unidades motoras recrutadas) que está 

sendo imposta66. Portanto, um segundo parâmetro, a freqüência mediana da análise 

espectral, deve ser usado como um indicador mais específico de fadiga muscular local. 

Quando os segmentos L1 e L5 foram comparados, não houve diferença 

estatisticamente significante. Estes achados se diferenciam dos reportados por alguns 

estudos prévios que observaram maior fadiga em L55,7,9,12. Segundo autores de um 

estudo canadense, as regiões mais baixas da lombar são responsáveis por sustentar 

maiores forças do que as regiões mais altas7. Além disso, há uma maior proporção de 

fibras do tipo I em regiões acima de L5 e isso justificaria a maior fadiga nesta região. 

De acordo com outro estudo, a fáscia toracolombar que liga as estruturas musculares e 

ósseas na região lombar, age com a importante função de transferir cargas entre a 

coluna e os membros inferiores6. O músculo glúteo máximo normalmente age em 

conjunto com os paraespinhais durante a extensão de tronco6. Além disso, um outro 

estudo afirma que durante extensão de tronco prolongada, ocorre um decréscimo da 

amplitude do sinal eletromiográfico62. Isto está relacionado com a diminuição do 

recrutamento dos músculos da coluna e com um concomitante aumento da atividade 

muscular dos músculos extensores do quadril62. Isto sugere que quando os músculos da 

região lombar se fadigam, os músculos extensores de quadril permitem continuar o 

mesmo exercício. 

Algumas limitações podem ser apontadas no estudo, como por 

exemplo, o não mascaramento dos avaliadores em relação a qual grupo os sujeitos 
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pertenciam. Além disso, devido a posição sentada os músculos extensores de quadril 

não puderam ser avaliados pela EMG. Este dado forneceria uma melhor compreensão 

sobre a participação destes músculos durante a extensão de tronco na posição sentada. 

Por fim, a amostra do grupo lombalgia não possuía valores expressivos de déficit de 

funcionalidade, como demonstrado pelo questionário Roland-Morris. Sugere-se que 

novos estudos incluam como critério de exclusão indivíduos com valores no 

questionário Roland-Morris abaixo de 12. 
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8 CONCLUSÕES 
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A proposta do estudo foi comparar a fadiga de indivíduos com e sem 

dor lombar na posição sentada e verificar quais variáveis melhor discriminam os 

indivíduos de ambos os grupos. Foram recrutados 41 indivíduos (23 com dor lombar e 

18 controles). Durante o estudo, todos os indivíduos de ambos os grupos apresentaram 

fadiga após os testes de extensão na posição sentada. 

Não foram observadas diferenças em relação à fadiga entre os grupos. 

Possivelmente, isto pode ser atribuído ao pouco déficit de funcionalidade dos indivíduos 

do grupo lombalgia. Outro fato importante consiste na postura sentada comparada a 

outras posições. Quando sentado e com leve flexo de tronco, o indivíduo é capaz de 

gerar mais força devido ao aumento do comprimento das fibras dos paraespinhais antes 

da extensão de tronco. Quando se comparou a fadiga entre os segmentos não foi 

encontrada diferenças. Este resultado contraria estudos prévios que apontam uma maior 

fadiga em regiões mais baixas da coluna lombar.  

A função discriminante que melhor classificou os indivíduos nos 

respectivos grupos foi a que incluiu as variáveis: slopes a 50 e 75% da CIVM e a FM 

inicial a 50 e 75% da CIVM. Neste agrupamento de variáveis o protocolo mostrou 

acurácia de 87,8% (82,6% para o grupo lombalgia e 94,4% para o controle) em 

discriminar os indivíduos do grupo lombalgia com os controles. Este resultado 

corrobora com estudos prévios realizados na posição ortostática e semi-ortostática. Isto 

sugere que o protocolo na posição sentada é um bom indicador para classificar os 

indivíduos com e sem dor lombar, a partir da FM do sinal eletromiográfico. 
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ANEXO 1: Questionário Roland-Morris 

Instruções: 

Quando suas costas doem, você pode encontrar dificuldade em fazer algumas 

coisas que normalmente faz.  

Esta lista possui algumas frases que as pessoas tem utilizado para se descreverem 

quando sentem dores nas costas. Quando você ouvir estas frases pode notar que algumas 

se destacam por descrever você hoje. Ao ouvir a lista pense em você hoje. Quando você 

ouvir uma frase que descreve você hoje, responda sim. Se a frase não descreve você, 

então responda não e siga para a próxima frase. Lembre-se, responda sim apenas à frase 

que tiver certeza que descreve você hoje.  

 

1. Fico em casa a maior parte do tempo por causa das minhas costas. 

2. Mudo de posição freqüentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. 

3. Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas. 

4. Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

5. Por causa de minhas costas eu não estou fazendo nenhum dos meus trabalhos que 

geralmente faço em casa. 

6. Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar mais freqüentemente. 

7. Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me 

levantar de uma cadeira normal. 

8. Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas façam as coisas 

por mim. 

9. Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas. 

10. Eu somente fico em pé por períodos curtos de tempo por causa de minhas costas. 

11. Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar. 

12. Encontro dificuldades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas. 

13. As minhas costas doem quase que o tempo todo. 

14. Tenho dificuldade em me virar na cama por causa das minhas costas. 

15. Meu apetite não é muito bom por causa das dores em minhas costas. 

16. Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia calça) por causa das dores em 

minhas costas. 

17. Caminho apenas curtas distâncias por causa de minhas dores nas costas. 

18. Não durmo tão bem por causa de minhas costas. 
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19. Por causa de minhas dores nas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas. 

20. Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas. 

21. Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas. 

22. Por causa das dores em minhas costas, fico mais irritado e mal humorado com as 

pessoas do que o habitual. 

23. Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual. 

24. Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas. 
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ANEXO 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estimado participante, 

 

 Este projeto de pesquisa, intitulado como “Comparação da fadiga eletromiográfica 

dos músculos paraespinhais de indivíduos com e sem dor lombar na posição sentada” visa 

avaliar o esforço máximo dos músculos da coluna paraespinhais por meio da eletromiografia em 

pacientes com e sem história de dor lombar. 

  Os participantes serão avaliados por meio da eletromiografia de superfície, 

sendo que este aparelho é capaz de captar a resposta do músculo frente à contração isométrica 

em extensão de tronco. Para isso será necessária a realização da raspagem dos pêlos de uma 

pequena região das costas. Estes procedimentos serão realizados pelos autores da pesquisa no 

horário e local estabelecidos de acordo com a conveniência do participante e dos pesquisadores. 

Ressalta-se que estes procedimentos são gratuitos, as informações são sigilosas e utilizadas 

apenas com fins de estudos e que, em qualquer momento, você tem direito de recusar-se ou 

retirar-se do estudo. Afirmamos que a recusa em participar da pesquisa não lhe trará prejuízo 

algum. 

 Os resultados obtidos com as respostas serão apresentados tanto aos participantes 

quanto à comunidade científica e, no caso desta última, sempre serão resguardados os nomes 

dos que se submeteram ao teste. O presente termo de consentimento é feito de livre e 

espontânea vontade, sendo que o mesmo é assinado nesta data para que produza seus efeitos 

éticos, jurídicos e legais. Caso os participantes ou seus responsáveis tiverem alguma dúvida 

favor não hesitar em ligar para o coordenador do projeto.  

 
Eu___________________________________________________________________________
_ 
Residente a 
Rua________________________________Bairro:____________________________ 
Cidade_________________________Estado_________Cep:__________________________ 
Fone:________________________ 
   

Estou de acordo com os esclarecimentos acima e quero participar dessa 
pesquisa. 

 
___________________________ 
Participante         
___________________________     
Prof. Jefferson R. Cardoso        
Coordenador do Projeto 
Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia – HU 
(43) 3371.2649 
Londrina ,_____  de ___________________  de 2007 .  
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ANEXO 3: Fórmula do cálculo do tamanho da amostra para média59 
 

 

n = (Zα/2)2 (d)2 / e2 

 

 

Onde: 

n = número total de indivíduos estimado; 

Zα/2 = 1,96 

d = desvio-padrão esperado 

e = margem de erro considerada aceitável (para mais e para menos) = (Zα/2)2 (d) / √n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




