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Resumo 

 

Eletromiografia de Superfície associada à Pletismografia Óptico-Eletrônica na 

avaliação respiratória. 

 

Alana Elza Fontes Da Gama 

Orientadores: Marco Aurélio Benedetti Rodrigues & Armèle Dornelas de Andrade 
 

 

A Pletismografia Óptico-Eletrônica (POE) é um método moderno de avaliação da 
função respiratória com diversas capacidades de análises. A Eletromiografia de 
Superfície (SEMG) da musculatura respiratória permite uma análise da atuação da 
atividade muscular tanto do potencial da sua atividade quanto da sua freqüência de 
ativação. Essa dissertação objetivou associar a SEMG à POE a fim de obter 
informações da atividade da musculatura respiratória e sua correspondente ação na 
cinemática da caixa torácica e dinâmica dos volumes regionais e totais durante o 
repouso, imposição de cargas e fadiga, verificando a relação da aplicação integrada 
das técnicas de POE e SEMG. Para tal foi realizada uma revisão sistemática e dois 
estudos de corte transversal, o primeiro com 22 e o segundo com 39 indivíduos 
saudáveis. Para os estudos transversais inicialmente os voluntários foram 
submetidos à anamnese com história clínica, avaliação dos dados antropométricos, 
hemodinâmicos e função pulmonar. Em seguida eles realizaram a avaliação através 
da POE e da EMG, simultaneamente, durante as quais foram coletados os registros 
de respiração espontânea, manobras de pressão inspiratória e expiratória máximas 
e através de carga. A POE foi realizada com o protocolo de 89 marcadores e a partir 
da mesma foram avaliados os volumes pulmonares e sua distribuição. Na SEMG 
foram avaliados a freqüência de ativação muscular, através da análise de wavelet, 
dos músculos esternocleidomastoideo e diafragma. O uso da wavelet foi eficaz para 
detectar alteração na freqüência de ativação muscular (Diafragma: direito redução 
de 127,72Hz para 106,32Hz (p=0,035) e esquerdo de 97,02Hz para 78,67Hz 
(p=0,022)) e forneceu uma avaliação descritiva adicional do comportamento da 
freqüência incluindo sua predominância, distribuição e taxa de relaxamento. Com a 
imposição de cargas foi detectado um aumento do volume corrente a partir de 
20cmH20 (p=0,000), predominante na região superior da caixa torácica, e do tempo 
inspiratório (p=0,004). Na atividade muscular, ocorreu uma diminuição da freqüência 
de ativação (p<0,05) no esternocleidomastoideo, a partir de 30cmH2O, e diafragma, 
mais tardio, a partir de 40cmH2O. O estudo observou ainda as diferenças da 
atividade muscular e do padrão ventilatório entre homens e mulheres com a 
imposição de cargas que devem ser considerados na determinação do uso de 
cargas. O uso integrado das técnicas forneceu informações mais completas da 
função pulmonar com dados de ventilação e dos músculos que a exercem. A 
avaliação mais detalhada permite uma maior compreensão das técnicas utilizadas e 
assim uma utilização mais eficaz das mesmas.  
Palavras chaves: Testes de Função Pulmonar; Eletromiografia; Músculos 
Respiratórios; Fadiga Muscular. 
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Abstract 

 

Surface Electromyography associated to Optoelectronic Pletysmography for 

respiratory evaluation.  

 

Alana Elza Fontes Da Gama 

Adviser: Marco Aurélio Benedetti Rodrigues & Armèle Dornelas de Andrade 
 

 

An recent method for lung function evaluation is the Optoelectronic Pletysmography 

(OEP) which has a lot of analysis possibility. Surface Electromyography (SEMG) 

enables evaluation from respiratory muscles activity including potential and 

frequency analysis from this activity. This research aims to associate the OEP with 

SEMG to obtain respiratory muscles information and its correspondent action on lung 

volumes, total and compartimental, during rest, load imposition and fatigue, analyzing 

the OEP and SEMG integration. For this, a systematic review was made and two 

transversal studies were made the first with 22 and the second with 39 healthy 

subjects. For transversal studies, first they was submitted to anamnesis, with clinical, 

anthropometric, hemodynamic and lung function evaluation. Follow,  they made OEP 

and SEMG evaluation during quite breathing, maximal inspiratory and expiratory 

pressure and during load. OEP protocol was made with 89 markers and from it lung 

volumes and distribution was evaluated. Wavelet analyzis was made to evaluate 

muscle frequency activity from SEMG which was made bilaterally on 

esternocleidomastoid and diaphragm. Wavelet had efficacy to detect changes in 

muscle activation frequency (Diaphragm: right decrease from 127,72Hz to 106,32Hz 

(p=0,035) and left from 97,02Hz to 78,67Hz (p=0,022)) and also give additional 

descriptive information from frequency behavior including predominance, distribution 

and rest task. Increase in Tidal Volume at 20cmH20 (p=0,000), mainly on pulmonary 

rib cage, and in inspiratory time (p=0,004) were detected with load imposition. 

Simultaneously, the decrease on muscle frequency activity was found on 

esternocleidomastoideo (at 30cmH2O) and latter on diaphragm (at 40cmH2O). The 

study observed changes on muscles activity and ventilatory pattern between men 

and women with load imposition which should be considered on loading protocols. 

The integrated technical uses enables a complete information about lung function 

including ventilation and muscles responsible for that. The detailed evaluation give us 

an greater comprehension from used techniques and this way more efficacy on theirs 

uses. 

Key Words: Respiratory Function Test; Electromyography; Respiratory Muscles; 
Muscle Fatigue;  
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Capítulo 1 – Introdução 

 

“Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima.”  
(Louis Pasteur) 

 

1.1. Introdução 

 

A ventilação pulmonar pode ser mensurada através da ventilometria, 

espirometria ou da pneumotacografia (PAISANI et al., 2005; American Thoracic 

Society (ATS) / European Respiratory Society (ERS), 2002; GILBERT et al., 1972). 

Embora sejam amplamente utilizados, esses métodos são desaconselhados para 

mensuração prolongada, pois limitam a mobilidade do indivíduo, acrescentam 

espaço morto, devido à utilização de boquilhas, e podem aumentar o volume 

corrente (GILBERT et al., 1972). Além disso, esses métodos requerem excessiva 

cooperação dos pacientes e, portanto, não devem ser utilizados em crianças ou 

adultos não cooperativos, durante o sono, fonação e desmame da ventilação 

mecânica (CALA et al., 1996). 

Essas limitações dos métodos induziram a investigação na tentativa de mensurar 

a ventilação indiretamente através da gravação do movimento da parede torácica 

(FERRIGNO & PEDOTTI, 1985). A partir de então, diversos pesquisadores 

estudaram a análises do movimento através da visualização bidimensional (2D) e 

tridimensional (3D) da caixa torácica (SEIN et al., 2002; BORGHESE & FERRIGNO, 

1990; AGGARWAL & NANDHAKUMAR, 1988).  O modelo da Pletismografia Óptico-

Eletrônica (POE), proposto por Ferrigno et al. (1994), consiste de um sistema óptico-

eletrônico para análise do movimento de marcadores reflexivos fixos no corpo, e é a 

denominada.  

A coordenação e o desempenho da musculatura respiratória determinam a 

eficiência da ventilação pulmonar, assim, qualquer desordem funcional desses 

músculos pode acarretar alterações que, muitas vezes, resultam em insuficiência 

ventilatória (SAULEDA et al., 1998). A fadiga e a fraqueza muscular respiratória 

acontecem tanto em problemas respiratórios agudos, crônicos, bem como em 

doenças neuromusculares primárias (ATS/ERS, 2002). Estudos demonstram que a 
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fadiga dessa musculatura pode ser um limitante para o desempenho físico, 

(SEGZIBAEVA & MIRONENKO, 2008; PERLOVITCH et al., 2007) sendo, portanto, a 

avaliação dessa musculatura importante não unicamente para avaliação da função 

respiratória, como também da capacidade funcional do indivíduo. 

O diagnóstico das desordens musculares respiratórias é comumente realizado 

por testes de função pulmonar, medidas das pressões respiratórias máximas e/ou 

técnicas de imaginologia (ATS/ERS, 2002), que realizam uma avaliação global sem 

permitir uma diferenciação entre os grupos musculares envolvidos (RIEDI et al., 

2005). Para uma análise mais seletiva alguns estudos fazem uso de medidas 

pressóricas através de balão-cateter (ALIVERTI et al., 1997) ou eletromiografia 

(EMG) com eletrodos esofágicos (LUO et al., 2001; MONTSERRAT et al., 1997), ou 

de agulha (CHEN et al., 1996), que possuem a forma invasiva como relevante 

desvantagem (RENGGLIA et al., 2008). 

A Eletromiografia de Superfície (SEMG) tem sido utilizada para avaliação da 

musculatura respiratória, com a vantagem de ser uma técnica não invasiva 

(PERLOVITCH et al., 2007), permitindo a diferenciação e avaliação da atividade de 

diferentes grupos musculares (NOBRE et al., 2007; PERLOVITCH et al., 2007). 

Segundo o consenso da ATS / ERS, 2002, a SEMG é útil na avaliação objetiva dos 

músculos respiratórios, sendo os domínios de freqüência e taxa de relaxamento (o 

tempo que o músculo leva para relaxar após a contração), representantes do 

desenvolvimento da fadiga. 

Diante do exposto, esta pesquisa foi realizada com o intuito de associar a 

SEMG à POE a fim de obter informações da atividade da musculatura respiratória e 

sua correspondente ação na cinemática da parede torácica e dinâmica dos volumes 

regionais e totais durante o repouso e a fadiga, verificando a relação da aplicação 

integrada das técnicas da POE e SEMG. Para tal, foram realizados três estudos: i: 

Uma revisão sistemda literatura analisando o uso (protocolo e processamento do 

sinal mioelétrico) da SEMG para análise da fadiga dos músculos inspiratórios; ii: um 

artigo original analisando o uso da wavelet, processamento de sinal eletromiográfico 

a ser utilizado, como ferramenta para análise dinâmica do sinal desses músculos; iii: 

e um terceiro artigo, também original, onde foi efetivamente aplicada a integração 

das técnicas, durante uma atividade dinâmica, analisando, portanto, o 
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comportamento da ventilação e da atividade dos músculos inspiratórios durante a 

imposição de cargas inspiratórias e fadiga. 

 

1.2. Revisão da Literatura 

 

1.2.1. Pletismografia Óptico-Eletrônica (POE) 

 

A POE é capaz de detectar pequenos movimentos da parede torácica ocorridos 

durante a respiração através do movimento de marcadores aderidos a superfície 

corporal, e com isso, mensura as variações dos volumes pulmonares sem uso de 

boquilhas, clipes nasais ou qualquer outra conexão com o paciente (DURANTINI et 

al., 2002; GORINI et al., 1999; CALA et al., 1996). 

Através dos pontos dos marcadores reflexivos, o modelo geométrico da 

superfície torácica é criado, a partir do qual o volume da parede torácica é calculado 

com auxílio do Teorema de Gauss (CALA et al., 1996). Considerando o modelo, 

torna-se possível obter as variações totais dos volumes da parede torácica e ainda 

as contribuições das diferentes regiões da parede torácica nas mudanças do volume 

total. O modelo pulmonar foi então dividido, inicialmente, em dois compartimentos e, 

posteriormente, em três diferentes compartimentos: i: Caixa Torácica Pulmonar 

(CTp), a porção superior da caixa torácica;  ii: Caixa Torácica Abdominal (CTa), a 

parte da caixa torácica correspondente ao diafragma; iii: abdômen (AB); sendo o 

volume total a soma do volume desses compartimentos (CALA et al., 1996; WARD 

et al., 1992). Esse modelo é apropriado para o estudo da cinemática da parede 

torácica na maioria das condições, inclusive durante o exercício. Isso leva em 

consideração o fato de que a porção correspondente ao pulmão e ao diafragma 

estão expostos a diferentes pressões nas suas superfícies internas durante a 

inspiração: o diafragma atua diretamente na CTa e os músculos inspiratórios não 

diafragmáticos atuam prioritariamente na CTp (ALIVERTI et al., 1997).  

Apesar do seu alto custo, diversos estudos relatam as vantagens da utilização do 

método da POE.  O sistema tem a vantagem de permitir a avaliação sem uso de 

boquilhas (ALIVERTI et al., 2001b; CALA et al., 1996) e, assim, é adequado para 

usos em diversas circunstâncias, permitindo aos indivíduos respirar sem métodos 
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invasivos ou qualquer interferências, tendo então a vantagem particular em estudos 

onde a cooperação é difícil de ser obtida (ALIVERTI et al., 2001a), inclusive em 

pacientes pediátricos (CALA et al., 1996). Além disso, tem outras vantagens como:  

 

a) A possibilidade de repartir a parede pulmonar em diferentes 

compartimentos, o que permite estudar os diferentes padrões respiratórios 

a cinemática da ventilação em diferentes patologias e em diversas técnicas 

aplicadas; a acurácea na estimação do volume da parede torácica obtido 

diretamente sem requerer fator de calibração (ALIVERTI et al., 2001b; 

CALA et al., 1996); 

b) O fato de que uma vez os marcadores tenham sido posicionados, nenhum 

gasto de tempo adicional é requerido durante o experimento (CALA et al., 

1996); 

c) O processamento em tempo real dos dados que torna possível analisar 

largamente um conjunto de dados de forma rápida e com relativa 

capacidade de armazenamento de dados (CALA et al., 1996). 

 

Diversos estudos têm sido realizados em diferentes condições e têm mostrado as 

vantagens da POE e a acurácia fornecida na estimação das variações durante a 

respiração.  Dentre esses estudos, este método tem sido utilizado em análises de 

diferentes populações e patologias e em situações diversas: i: durante a 

broncoconstrição (DELLACÀ et al., 2004; GORINI et al., 1999) e hiperinsuflação  de 

pacientes asmáticos (FILLIPPELLI et al., 2003); ii: em pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (BIANCHI et al., 2007; FERNANDES et al., 

2007; SPAHIJA et al., 2005; BIANCHI et al., 2004; DURANTINI et al., 2002); iii: nas 

unidades de terapia intensiva (UTI) (ALIVERTI et al., 2000), em pacientes com 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) (CHIUMELLO et al., 2007) e 

com lesão pulmonar aguda durante a ventilação sobre diferentes padrões de 

pressão de suporte ventilatório (ALIVERTI et al., 2006); iv: em pessoas com 

diferentes níveis de sensação de dispnéia após diferentes tipos de exercício 

(ROMAGNOLLI et al., 2006), v: pacientes hemiplégicos com compartimentação 

dividida por hemitórax, totalizando seis compartimentos (LANINI et al., 2003); vi: 
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análise da cinemática respiratória durante o exercício, tanto em indivíduos saudáveis 

(VOGIATZIS et al., 2005a; ALIVERTI et al., 2002; IANDELLI et al., 2002; ALIVERTI 

et al., 1997; KENYON et al., 1997), como em pacientes DPOC (VOGIATZIS et al., 

2008; GEORGIADOU et al., 2007; ALIVERTI et al., 2005; VOGIATZIS et al., 2005b); 

vii: e na hiperinsuflação dinâmica (MACKLEM, 2006; CALVERLEY & KOULORIS, 

2005; VOGIATZIS et al., 2005b; BIANCHI et al., 2004; FILLIPPELLI et al., 2003).  

A pletismografia foi, em diversos estudos, combinada com medidas da pressão 

gástrica e esofágica (mensuradas através de sistema padronizado de transdutor 

balão-cateter) para fornecer informações da dinâmica e energia da musculatura 

respiratória (IANDELLI et al., 2002; ALIVERTI et al., 1997; KENYON et al., 1997). 

Um dos estudos pioneiros nessa análise foi realizado por Kenyon et al. (1997) que 

relacionou as distorções da parede torácica e variações de volume com a pressão. 

Os estudos realizados nesta linha concluíram que o deslocamento da CTp é o 

resultado real da ação dos músculos inspiratórios não diafragmáticos, músculos 

expiratórios da caixa torácica, pressão pleural sobre a superfície do pulmão, e 

distorções da caixa torácica entre a CTp e CTa, os quais aplicam força restauradora 

para a CTp (ALIVERTI et al., 1997; KENYON et al., 1997). A CTa é deslocada pelo 

diafragma, pela musculatura abdominal (ALIVERTI et al., 1997), pressão pleural na 

área de aposição do diafragma (que pode ser aproximada pela pressão abdominal, e 

pela mecânica de acoplamento entre a CTp e CTa.  

Esta abordagem utilizada para avaliar a atividade da musculatura respiratória tem 

sido utilizada para mensurar a atividade muscular inspiratória e expiratória 

(ALIVERTI et al., 1997), porém tem a desvantagem de necessitar de métodos 

invasivos para medida da pressão gástrica e esofágica, não sendo viável em 

inúmeras circunstâncias (MAN et al., 2004). 

 

1.2.2. Eletromiografia de Superfície (SEMG) 

 

O sinal eletromiográfico mensura a atividade elétrica gerada nos músculos 

durante sua contração representando a atividade neuromuscular (REAZ et al., 

2006). A EMG vem sendo utilizada em diversas pesquisas, tanto em animais 
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(CAIRNS & ROAD, 1998), quanto em humanos (LUO et al., 2001; MAARSINGH et 

al., 2000; CHEN et al., 1996), para avaliação da musculatura respiratória.  

A SEMG possui a grande vantagem de permitir uma avaliação não invasiva dos 

músculos respiratórios (ATS/ERS, 2002) e, ainda, uma observação da atividade e 

desempenho dos diferentes grupos musculares envolvidos no processo da 

respiração (NOBRE et al., 2007; MAARSINGH et al., 2000; SAULEDA et al., 1998). 

Esta avaliação seletiva dos músculos permite a determinação de quais dos 

músculos respiratórios estão ativos em diversas fases da respiração, posições do 

corpo, estado de consciência e condições clínicas, tornando o diagnóstico mais 

preciso.  

Diversos estudos têm analisado os benefícios da avaliação da SEMG dos 

músculos respiratórios. A SEMG pode ser utilizada para a avaliação da fraqueza ou 

fadiga muscular, da evolução de doenças ou no monitoramento da função muscular 

durante programas de tratamento (SAULEDA et al., 1998). Segundo Sprikkelman et 

al. (1998), o aumento na atividade elétrica dos músculos diafragma e intercostais, 

medidos através da SEMG, está correlacionado com uma redução de cerca de 20% 

do Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1). RIEDI et al. (2005) 

avaliaram a reprodutibilidade e a sensibilidade da SEMG dos músculos respiratórios 

em pacientes com DPOC, em repouso e em diferentes cargas inspiratórias 

verificando que a SEMG é reprodutível e sensível para a avaliação das mudanças 

na atividade muscular respiratória durante a imposição das cargas inspiratórias. 

Knowlton et al., em 1951, foram pioneiros na utilização da EMG como forma 

de análise de fadiga muscular. A SEMG já foi validada em análises de grandes 

grupos musculares como o bíceps braquial (POTVIN & BENT, 1997) e o quadríceps 

femoral (GERDLE et al., 2000). Diversos índices do espectro de freqüência têm sido 

utilizados para esse propósito, incluindo análise da Freqüência Central (Fc) e razão 

de alta e baixa freqüência (HF/LF) (PERLOVITCH et al., 2007).  

Alguns estudos demonstram ainda que a atividade eletromiográfica é modificada 

de acordo com o tipo de fibra ativada. Essa correlação foi previamente demonstrada 

por Kupa et al. (1995), que estudaram a relação entre a composição dos tipos de 

fibras e os parâmetros de EMG nos músculos extensor longo dos dedos, solear e 

diafragma. Estudos demonstraram que músculos que possuem uma maior 
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porcentagem de fibras rápidas tipo II tem um valor de freqüência media inicial maior 

que, aos esforços fatigantes, decai mais rapidamente, ou seja, possui uma maior 

taxa de relaxamento.. Existem alguns dados na literatura em humanos e animais 

acerca da relação entre os músculos diafragmáticos e a composição do tipo de fibra 

desses músculos através de exames morfológicos (REYNAUD-GAUBERT et al., 

2004; SAULEDA et al., 1998). Segundo Reynaud-Gaubert et al. (2004), que 

estudaram o tipo de fibra diafragmática em pacientes submetidos à transplante de 

pulmão, a hipóxia e a desnutrição pode favorecer a função das fibras tipo II e uma 

menor proporção de fibras tipo I. 

 

1.2.3. Processamento de sinais na análise da fadiga 

 

Os recentes avanços tecnológicos na área de processamento de sinais e 

modelagem matemática têm aperfeiçoado as técnicas de análise de sinais 

bioelétricos (REAZ et al., 2006).  

A análise no domínio de freqüência do sinal mioelétrico tem sido proposta como 

um método para detectar ocorrência de fadiga muscular em humanos, pois o 

espectro de freqüência da EMG modifica tipicamente para baixas freqüências 

durante a contração fatigante (PERLOVITCH et al., 2007). As mudanças da 

frequencia do sinal eletromiográfico são consequentes de alterações fisiológicas, 

como a mudanças do recrutamento de fibras musculares. Devido a esta relação do 

sinal com o comportamento fisiológico, os estudos de validação recomendam a 

análise de frequência do sinal mioelétrico para estudo da fadiga muscular (GERDLE 

et al, 2000; POTVIN & BENT, 1997) . 

 

1.2.3.1. Análises da Freqüência de Ativação 

 

O processamento de sinais no âmbito das freqüências é diversificado havendo 

análises dependentes ou não do tempo. Um exemplo atemporal amplamente 

utilizado, que avalia o comportamento global médio de um sinal, é a Transformada 

Rápida de Fourier (FFT), contudo sua melhor aplicabilidade está relacionada a sinais 

periódicos e sem variações abruptas. Apesar das técnicas atemporais de freqüência 
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serem as mais comumente utilizadas, a dinâmica do sinal mioelétrico faz com que as 

análises de tempo-frequência sejam mais adequadas para estas análise do que os 

métodos padrões (KARLSSON et al., 2000). A Short Time Fourier Transform (STFT) 

realiza a FFT de forma janelada tentando atribuir uma relação temporal na análise. 

Existem ainda técnicas temporais que utilizam a FFT para realizar a análise de um 

sinal.  

No campo da análise temporal o uso das wavelets para análise de sinal 

mioelétrico vem crescendo.  As wavelets analisam o sinal mioelétrico a cada instante 

de tempo, tratando assim de forma mais apropriada os sinais não periódicos, e que 

contenham descontinuidades em curtos espaços de tempo, como a atividade 

muscular dinâmica (FLANDERS, 2002).  

Um estudo comparativo, realizado por Karlsson et al. (2000), foi desenvolvido 

para analisar a acurácia e confiabilidade dos métodos de análise de tempo-

frequência, o qual identificou que, dentre elas, a transformação contínua de wavelet 

apresenta melhor performance, sendo, portanto, útil para análise do sinal 

mioeletrico. 

 

1.2.3.2. Análise do Nível de Ativação 

 

A análise do nível de ativação da musculatura durante a fadiga foi estudada por 

Gerdle et al. (2000) que, no seu trabalho de validação da EMG para avaliação da 

fadiga, encontrou uma maior correlação da fadiga com a freqüência central, oriunda 

da análise da freqüência, do que com o valor da potência Root Mean Square (RMS). 

A RMS, também conhecida como média quadrática, representa a medida estatística 

da magnitude de uma quantidade variável, na análise do sinal mioelétrico. Seu valor 

está correlacionado com o pico de torque de determinado movimento e representa o 

nível de atividade muscular. Segundo Gerdle et al. (2000) a divergência acerca do 

uso da potência em RMS provavelmente ocorra devido a dificuldade e necessidade 

da normalização dessa variável.  

Apesar da pouca evidencia quanto ao uso da potência em RMS na análise de 

fadiga e da divergência literária acerca do seu uso (GERDLE et al.,2000), os estudos 

que fizeram uso da deste tipo de análise encontraram resultados significativos com 
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maiores valores ao final dos esforços inspiratórios máximos em relação ao repouso 

(HAWKES et al., 2007, MAÑANAS et al.,2000). Segundo Hawkes et al. (2007), o 

aumento na amplitude no sinal da SEMG dos grupos musculares de acordo com a 

carga imposta pode indicar uma maior necessidade de recrutamento muscular que 

reflete numa melhor sinergia entre os músculos durante esforços máximos. Dornelas 

de Andrade et al. (2005), que utilizou a potencia em RMS como parâmetro de 

avaliação da atividade dos músculos respiratórios durante exercício de endurance 

desses músculos, observou um aumento significativo apenas no 

Esternocleidomastoideo  (28%) de pacientes DPOC. Nobre et al. (2007)  

encontraram um aumento da atividade dos músculos inferiores da caixa torácica 

(diafragma) em indivíduos saudáveis. Esses resultados demonstram que apesar da 

controvérsia acerca do parâmetro foi possível detectar diferentes respostas do 

treinamento em diferentes grupos de indivíduos e diferentes grupos musculares, 

(NOBRE et al.,2007, DORNELAS DE ANDRADE et al.,2005), inclusive entre 

músculos respiratórios e músculos da perna (PERLOCITCH et al.,2007). 

 

1.3. Justificativa 

 

A POE é um método moderno de avaliação da função respiratória com vasta 

capacidade de análises, analisando ventilação e sua distribuição na caixa torácica, 

cujos usos e benefícios vêm sendo estudado. A SEMG da musculatura respiratória 

permite uma análise da atuação da musculatura respiratória tanto do potencial da 

sua atividade, que representa a intensidade da sua ação, quanto da sua freqüência 

de ativação, representando o tipo de fibra que esta sendo ativada e, assim, o 

recrutamento muscular. Esse trabalho procurou então realizar um estudo da 

avaliação através da POE em conjunto com a técnica de SEMG com o propósito de 

encontrar correlações entre a cinemática da ventilação total e regional com a 

atividade muscular, estudando assim o comportamento da biomecânica respiratória 

durante a atividade exercida, e ainda estudar a freqüência de ativação da 

musculatura relacionando com o nível de fadiga e tipos de fibras musculares 

ativadas.  
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Com esta aplicação integrada é possível complementar a avaliação da POE 

obtendo-se uma avaliação global contendo informações não só dos volumes 

pulmonares como também participação da musculatura respiratória nessa função. 

Desta forma é possível a elaboração de estudos mais completos do sistema 

respiratório de forma não invasiva e livre de artefatos podendo, portanto, ser 

realizados em diferentes circunstâncias. 

Do ponto de visto da prática clinica, a partir deste estudo será possível uma 

análise da fisiologia do sistema respiratório integrando as funções pulmonares com a 

atividade muscular que a gera, fornecendo um diagnóstico mais completo, com 

informação da ventilação e da musculatura responsável pela mesma, e o 

desenvolvimento de terapias mais focadas, podendo ser direcionadas 

especificamente em relação ao volume atribuído e ao exercício do músculo a ser 

trabalhado. Na pesquisa, o uso integrado das técnicas poderá complementar as 

informações, diminuindo os vieses nos estudos que, por vezes, precisam justificar 

respostas às alterações de volumes durante determinadas atividades, porém, não 

possuem, simultaneamente, a informação da atividade muscular que a gera, e vice 

versa. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo Geral 

 

Associar a SEMG à POE a fim de obter informações da atividade da 

musculatura respiratória e sua correspondente ação na cinemática da parede 

torácica e dinâmica dos volumes regionais e totais durante o repouso e a fadiga, 

verificando a relação da aplicação integrada das técnicas da POE e SEMG. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analisar a relação e os benefícios da integração das técnicas da POE e 

SEMG; 
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 Realizar a correlação da atividade da musculatura respiratória mensurada 

através da SEMG com os valores de volumes totais e compartimentais 

obtidos através da POE; 

 Estudar o limiar de fadiga através da alteração de volume e atividade 

muscular inspiratória; 

 Analisar o uso da wavelet como ferramenta de processamento de sinal para 

analise da musculatura durante atividades dinâmicas para detecção precoce 

da fadiga; 

 Analisar o domínio de freqüência do sinal mioelétrico dos músculos 

respiratórios durante a respiração tranqüila e em momento de fadiga; 

 Relacionar o comportamento da freqüência da ativação muscular com o tipo 

de fibras ativadas durante a atividade da musculatura respiratória. 

 Revisar a literatura acerca dos protocolos de coleta e avaliação da SEMG em 

músculos inspiratórios. 
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Capítulo 2 – Materiais e Métodos 

 

“The only place where success comes before work is in a dictionary.” 
(Albert Einstein) 

 

Nesta dissertação foram realizados três estudos: uma revisão sistemática e dois 

estudos de corte transversal. A pesquisa obteve aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos conforme a resolução Nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CAAE - 0054.0.236.000-09 – Anexo I). Para participar da 

mesma os voluntários foram informados da natureza e da proposta do estudo, leram 

o termo de consentimento livre e esclarecido e, quando aceitaram fazer parte do 

estudo, assinaram o mesmo (Apêndice I). O estudo foi desenvolvido no laboratório 

de fisioterapia cardiorespiratória da Universidade Federal de Pernambuco no 

período de agosto de 2009 a setembro de 2010. Os dados da coleta foram gravados 

em DVD sendo devidamente arquivados no laboratório de Fisioterapia 

Cardiorrespiratória sob responsabilidade dos pesquisadores. 

 

2.1. Amostra 

 

2.1.1. Tamanho Amostral 

 

Para determinação do tamanho amostral (n) foi realizado um estudo piloto com 

11 sujeitos. Baseado neste piloto foi feito o cálculo amostral baseado na equação 1, 

onde para as variáveis da POE foi utilizado um erro de 10% e para SEMG um erro 

de 20%, visto a maior variabilidade desta variável, ambos nos limites adotados na 

literatura (BOLFERINE & BUSSAB, 1994). Este cálculo foi realizado com todas as 

variáveis a serem estudadas e, dentre estes, o maior valor de n foi considerado: 39 

indivíduos. 
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Equação 1: Cálculo Amostral. 

 

2.1.2. População: Critérios de inclusão e exclusão 

 

Para o estudo foram inclusos indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, na faixa 

etária de 18 a 30 anos com índice de massa corpórea (IMC) na faixa de normalidade 

(19 < IMC normal > 25 kg/m2). Foram excluídos do estudo os indivíduos portadores 

de qualquer alteração da função pulmonar ou patologias respiratórias, os quais 

foram identificados através da história clínica e espirometria, tendo sido excluídos os 

que obtiveram valor de Volume Expiratório Forçado / Capacidade Vital Forçada 

(VEF1/CVF) abaixo de 80% (PEREIRA, 2002), identificados através da espirometria. 

Além desses, foram excluídos, a partir da anamnese, os sujeitos tabagistas ativos ou 

ex-tabagistas, os sujeitos com histórico de cardiopatia, os que realizaram cirurgia 

recente, as gestantes,  os não cooperativos e os que se encontrarem com dor, 

infecção, febre ou desconforto. 

 

2.2. Desenho do Estudo 

 

Inicialmente os voluntários foram submetidos à anamnese na qual estava 

contida (Ficha de Avaliação – Apêndice II): avaliação dos dados antropométricos 

(peso, altura); hemodinâmicos (pressão arterial – tensiômetro Tycos, freqüência 

cardíaca e saturação periférica de oxigênio – Oxímetro Onyx – Modelo 9500), função 

pulmonar [espirometria - Micro Medical Microloop MK8 e Pressão Inspiratória e 

Expiratória Máximas (PImax e PEmax respectivamente) - MV-150 Marshall-Town 

Instrumentations Industries] e avaliação das condições clínicas dos indivíduos, como 

história pregressa e medicamentos em uso, através dos quais foi possível a 

verificação dos critérios de exclusão previstos do trabalho. Em seguida eles foram 

preparados para avaliação através da POE e da EMG, simultaneamente, durante as 

   
    

 
    

 
N = Tamanho da amostra;  
T = 1,96; 
DP = Maior desvio padrão da variável; 
E = Erro máximo permitido (de 10 a 20% do valor da média). 
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quais foram coletados os registros de respiração espontânea e o incremento de 

limite de carga com uso do Threshold. Todo o procedimento era realizado em um 

único dia, conforme o organograma 1. 

 

 

   Organograma 1: Procedimento de avaliação e coleta. 

 

2.3. Procedimento para coleta dedados 

 

2.3.1. Espirometria 

 

A espirometria foi realizada com um espirômetro (Micro Medical Microloop MK8), 

seguindo o protocolo da ATS/ERS, 2005 (MILLER et al., 2005).  

Para a realização da espirometria, o voluntário, na posição sentada, era instruído 

a realizar a manobra através da boquilha, com a boca fechada para evitar 

vazamento, e com utilização de clipe nasal. O voluntário era instruído da realização 
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da manobra, que foi previamente instruída, através do comando verbal. (MILLER et 

al., 2005) 

A partir da espirometria forçada foram coletados a Capacidade Vital Forçada 

(CVF), o VEF1, o VEF1/CVF (Figura 1). Esses valores foram apresentados em 

porcentagem dos valores previstos para a população estudada (PEREIRA, 2002). 

 

 
Figura 1: Gráfico Volume-Tempo da manobra de espirometria em indivíduos normais. VEF1: Volume 
Expiratório Forçado no primeiro segundo. CVF: Capacidade Vital Forçada. (Adaptado de MISODOR, 
2008) 

 

2.3.2. Manovacuômetria 

  

A verificação da PImax e PEmax foi realizada com os indivíduos na posição 

sentada, usando clipe nasal, utilizando-se um bocal (NEDER et al., 1999). 

Para mensuração da PImax o paciente foi orientado a realizar uma força 

inspiratória máxima a partir de uma posição expiratória máxima – volume residual; e 

a PEmax era orientado à realizar uma força expiratória máxima à partir de uma 

posição inspiratória máxima – capacidade pulmonar total (NEDER et al., 1999). As 

pressões alcançadas deveriam ser mantidas durante no mínimo um segundo, sem 

vazamento de ar. Foram realizadas três a cinco manobras, das quais foram 

considerados três valores com até 20% de diferença entre eles e escolhido o maior 

valor (ATS/ERS, 2002). 

 

2.3.3. Pletismografia Óptico-Eletrônica (POE) 

 

O protocolo de avaliação da POE seguiu as recomendações de Aliverti et al. 

(2005) para a posição ortostática com 89 marcadores.  
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Foram utilizados 89 marcadores hemisféricos de 6mm de diâmetro, reflexivos à 

luz infravermelha, aderidos à pele através de adesivos duplaface antialergicos. A 

disposição dos marcadores foi feita seguindo linhas horizontais e verticais (Figura 2). 

Horizontalmente os marcadores foram dispostos em sete linhas horizontais 

arranjadas circunferencialmente entre o nível da clavícula e a espinha ilíaca ântero-

superior seguindo as seguintes referências anatômicas: clavículas, ângulo de Louis, 

mamilos, processo xifóide, margem costal inferior, linha supra-umbilical e espinhas 

ilíacas ântero-superiores. Ao longo das linhas horizontais os marcadores foram 

alinhados de acordo com a organização de doze colunas, sendo cinco anteriormente 

(linha média, linha axilar anterior e linha mediana entre essas duas linhas), cinco 

posteriormente (linha média, linha axilar posterior e linha mediana entre as duas 

linhas) e duas colunas laterais bilateralmente na linha axilar média. 

 
Figura 2 – Alinhamento e disposição dos marcadores. 

  

Para produção das imagens foram utilizadas oito câmeras especiais 

receptoras de luz infravermelhas que operam a uma freqüência de 100 imagens por 

segundo, sincronizadas com flashs de LED infravermelhos localizados ao redor das 

câmeras. Essas câmeras foram posicionadas quatro frontalmente e quatro 

posteriormente ao local de posicionamento do indivíduo. As câmeras são 

conectadas ao computador da POE, o que permite ao sistema receber as imagens e 
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em um processo paralelo, executado em tempo real, realizar o reconhecimento de 

padrões através de algoritmos computacionais, determinando com alta acurácia as 

coordenadas tridimensionais (3D) dos diferentes marcadores (CALA et al., 1996).  

Uma vez que as coordenadas 3D dos pontos pertencentes à superfície da 

parede torácica tenham sido adquiridas (Figura 3A), o volume da superfície fechada 

é computadorizado através da conexão entre os pontos formando triângulos (Figura 

3B). Através desses pontos o modelo geométrico da superfície torácica é 

desenvolvido para descrever a parede torácica em sua totalidade e seus diferentes 

compartimentos: CTp, CTa e AB (Figura 3C). A divisão entre a CTp e CTa é definida 

na sessão transversa ao nível do processo xifóide, e a divisão entre a CTa e o 

abdômen está localizada imediatamente abaixo das ultimas costelas (CALA et al., 

1996; WARD et al., 1992). O volume da parede torácica é calculado através da 

triangulação da superfície e integrando os volumes subentendidos cujas etapas 

desenvolvidas no cálculo são equivalentes ao Teorema de Gauss (V=iVi) 

(ALIVERTI et al., 2001b; ALIVERTI et al., 2000; CALA et al., 1996). 

 

 
Figura 3: A) Pontos capturados pela câmera; B) Conexão entre os pontos para formação do modelo; 
C) Modelo tridimensional e seus compartimentos. 

 

Todo procedimento descrito acima foi realizado pelos programas desenvolvidos 

pela BTS Bioengeneering (Itália). Todas as informações foram recebidas e 

capturadas através do programa OEP Caputre do OEP System (BTS 

Bioengineering, Itália). Assim, através dos protocolos matemáticos do SMART 



18 

 

analyser (BTS Bioengineering, Itália) foi possível analisar o volume total e os 

volumes compartimentais.  

 

2.3.4. Eletromiografia de Superfície (SEMG) 

 

O protocolo de avaliação de SEMG seguiu as recomendações da International 

Society of Electromyography and Kinesiology (MERLETTI, 1999). 

 O sinal biológico foi obtido com a utilização de um aparelho condicionador de 

sinais de 8 canais (EMG System Brasil LTDA), dos quais 6 são destinados ao sinal 

eletromiográfico. O equipamento consiste de um captor de sinal analógico com filtro 

passa alta de 20Hz e um passa baixa de 500Hz, um ganho de 1000 e com taxa de 

rejeição de modo comum maior que 120dB.  

O equipamento condicionador de sinais da EMG System foi adaptado pelo 

Laboratório de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Pernambuco para 

que fosse possível ser conectado na entrada analógica do conversor de sinal 

analógico para digital (conversor A/D) da POE. Para permitir a conexão entre esses 

dois equipamentos foi produzido um cabo adaptador capaz de enviar os sinais 

analógicos do EMG System (sem passar pelo conversor A/D do mesmo) para 8 

entradas BNC da POE, bem como uma entrada de energia advinda de uma fonte de 

5V externa. Com isso o sistema da POE pôde captar simultaneamente os registros 

dos marcadores e da EMG usando o programa OEP Capture (BTS Bioengineering, 

Itália), sem nenhuma alteração no funcionamento original do equipamento.  

Para a captação do sinal foi realizada a SEMG que, por ser não invasiva, não 

provoca dor nem desconforto ao indivíduo. Assim, foi utilizada a técnica bipolar, 

onde são dispostos dois eletrodos sobre cada músculo, no sentido das fibras 

musculares, com uma distância entre eles de 20 mm. Foram utilizados eletrodos de 

superfície descartáveis (Eletrodo descartável cardiológico 3M), baixa impedância, 

confeccionado com adesivo medicinal hipoalergênico de alta adesividade, contato 

duplo Ag/AgCl (Prata/Cloreto de Prata) com gel sólido aderente (Hydrogel), Para 

reduzir as interferências externas foi utilizado um eletrodo de referência oval de 4 cm 

de comprimento e 3.5 cm de largura que diminui o aparecimento de artefatos por 

meio do amplificador diferencial que realiza a rejeição de modo comum entre os 
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eletrodos. Visto que o eletrodo referência deve ser posicionado em um local sem 

atividade muscular, o potencial existente no eletrodo referência é considerado como 

neutro e, como esta sendo utilizado um amplificador diferencial, tem-se o valor (Vr – 

VA) – (Vr – VB) como demonstra a figura 4, resultando em um sinal VB – VA que é o 

que se deseja.  

 

 
 
Figura 4: Rejeição do modo comum em relação ao eletrodo referência. 
 

A pele dos voluntários foi devidamente preparada no local de fixação dos 

eletrodos, sendo realizada a tricotomia, abrasão e limpeza com álcool a fim de 

diminuir sua impedância (GROSSET et al., 2005). Após a limpeza os eletrodos foram 

devidamente posicionados bilateralmente sobre o esternocleidomastoideo e o 

diafragma. 

O posicionamento dos eletrodos seguiu o seguinte protocolo, conforme a 

figura 5. 

1) Esternocleidomastoideo: No ventre muscular, cinco centímetros abaixo do 

processo mastóide (DORNELAS DE ANDRADE et al., 2005); 

2) Diafragma: Entre o sétimo e oitavo espaço intercostal entre a linha axilar 

anterior e média (DORNELAS DE ANDRADE et al., 2005); 

3) Eletrodo de referência: Acima do tornozelo, no maléolo lateral (GILLEARD 

et al.,1998). 
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Figura 5: Posicionamento dos eletrodos.(Adaptado de ANTONIAZZI, 2007) 

 

A partir do sinal eletromiográfico foi realizada uma análise da freqüência de 

ativação do sinal eletromiográfico através de um programa que foi desenvolvido no 

MATLAB® (MATHWORKS, 2010).  

 

2.3.5. Incremento do Limite de Carga 

 

Para analisar o efeito da imposição de cargas e a fadiga foi necessário um 

teste respiratório de resistência da musculatura respiratória. O incremento do limite 

de carga é uma adaptação para forma avaliativa do Treinamento Muscular 

Inspiratório (TMI) com cargas pressóricas, sendo um método reprodutível para 

análise da resistência dos músculos inspiratórios. A técnica tem a vantagem de não 

ser afetada por mudanças no padrão ventilatório, podendo ser usado em diferentes 

grupos de indivíduos (NOBRE et al., 2007). Nessa técnica o indivíduo realiza seu 

padrão respiratório normal contra uma resistência pressórica inspiratória. 

  Para realização do teste foi utilizado o aparelho Threshold (Figura 6) que 

possui uma mola interna que promove uma resistência inspiratória regulável até 

40cmH2O e permite uma expiração livre, sem resistência. O protocolo proposto por 

Johnson et al. (1997) foi seguido, no qual os  indivíduos inspiram através do sistema, 

contra uma pressão de abertura inicial de 10cmH2O. Essa pressão era elevada em 

intervalos de dois minutos em incrementos de 5cmH2O até 40cmH2O ou até que o 

indivíduo não conseguisse mais elevar o pistão por dois esforços respiratórios 

seguidos. Para adaptação ao aparelho e garantir as mesmas condições do 
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incremento com a respiração tranqüila, antes da colocação da carga inicial, a mola 

do Threshold era removida e o indivíduo executava dois minutos de respiração 

com carga zero. Os indivíduos não eram instruídos quanto ao padrão ventilatório 

adotado, podendo respirar livremente. Após todos os incrementos o paciente 

realizava cinco minutos de respiração tranqüila para retorno aos padrões basais de 

ventilação. 

 

  
Figura 6: Threshold. Equipamento de incremento de carga inspiratória, com e sem a mola 
promotora da resistência. 

Devido ao material do Threshold, a mola do equipamento podia ser detectada 

pelas câmeras da POE como marcador, assim, foi utilizado um tecido em torno do 

mesmo. Foi utilizado ainda um suporte para sustentação do mesmo para que não 

houvesse interferências nem cobertura dos marcadores (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Posicionamento do indivíduos e equipamentos durante o protocolo de incremento de limite 
de carga: Uso de suporte e tecido para garantir correta visualização dos marcadores. 
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Todo o protocolo era realizado concomitante com a SEMG e a POE para permitir 

uma análise do comportamento da musculatura e dos volumes pulmonares 

compartimentais durante o teste de resistência dos músculos respiratórios. Dessa 

forma permitiu também o estudo da fadiga e dos tipos de fibra ativada durante as 

diferentes cargas impostas. 

 

2.4. Procedimento de análise dos dados: 

 

2.4.1. Análise da Pletismografia Óptico-Eletrônica (POE) 

 

Todos os valores obtidos da POE foram analisados através do programa 

SMART analyser (BTS Bioengineering, Itália). A partir da análise do movimento da 

parede torácica, advindo da POE, obtidos variação de volumes totais e 

compartimentais.  

A POE forneceu valores de volume corrente (VC) total e compartimental, 

porcentagem da distribuição regional (%CTp, %CTab, %AB), volume final expiratório 

e inspiratório na parede torácica (VFECT e VFICT), tempo inspiratório e expiratório 

(TI e TE), tempo total (Ttot) e a relação tempo inspiratório/tempo total (Ti/Ttot). 

 

2.4.2. Análise da Eletromiografia de Superfície (SEMG) 

 

O sinal captado pelo condicionador de sinais foi convertido para o formato de 

texto através do programa Smart Analyzer. No MATLAB® (MATHWORKS, 2010) foi 

desenvolvido um programa onde o arquivo foi lido linha a linha para composição do 

sinal, de forma digital, a uma taxa de amostragem de 960 amostras/segundo. Neste 

programa, um filtro digital do tipo passa-altas com freqüência de corte de 30Hz, 

recomendado pela literatura para remover forma eficaz a interferência do sinal 

cardíaco no sinal em estudo (BULTER et al., 2007; DRAKE & CALLAGHAN, 2006), 

foi aplicado ao sinal. Foram observados ruídos periódicos devido a uma grande 

interferência da rede elétrica na aquisição dos sinais. Assim, foi feita uma nova 

filtragem, agora utilizando filtros do tipo rejeita-faixa para a eliminação de 60Hz e dos 

seus harmônicos (60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480), correspondentes 
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freqüência da rede elétrica local. O filtro foi aplicado com banda estreita e ordem 

elevada (512). As duas filtragens foram implementadas no domínio do tempo através 

da convolução do sinal com os respectivos filtros (OPPENHEIM & SCHAFER, 1999). 

Na Figura 8 pode-se observar o sinal antes e após as filtragens mencionadas. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 8: Gráficos: (a) sinal original e (b) sinal filtrado. 

 

Após a filtragem do sinal o programa desenvolvido no MATLAB® 

(MATHWORKS, 2010) permite selecionar o trecho do sinal a ser analisado, 

correspondente à ativação muscular. Para estudar a fadiga e o tipo de fibra ativada 

foi realizado um espectro de freqüência de ativação através da transformada rápida 

de Fourier (FFT), método clássico de processamento de sinal e da análise por 

wavelet, que permite uma análise do comportamento de freqüência deste sinal em 

função do tempo (KARLSSON et al., 2000). Altos valores de freqüência são 

atribuídos às fibras rápidas e baixos valores de freqüência às fibras lentas. A fadiga 

é considerada quando o platô de freqüência dessa ativação começa a diminuir 

(PERLOVITCH et al., 2007).  

 

2.4.2.1. Wavelet 

 

A Transformada Continua de Wavelet (CWT), definida na Equação 2a, utiliza 

a multiplicação do sinal por uma wavelet, não fixando uma janela para a tal. Esse 
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fato resolve o problema da resolução no tempo e na freqüência em todo o plano 

tempo-frequência (DE OLIVEIRA, 2007a), pois com o uso de wavelet pode ser feita 

uma Análise Multi-Resolução, ou seja, analisar as diferentes freqüências do sinal 

com diferentes resoluções (DE OLIVEIRA, 2007b). 
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a – escala, 
b – translação ou deslocamento, 
Ψa,b – wavelet principal ou wavelet-mãe. 
 
Equação 2: Transformada Contínua de Wavelet. 
 

Observando a Equação (2i) percebe-se que a CWT se trata de um produto 

interno entre uma função f e uma wavelet principal, denominada wavelet-mãe Ψ (DE 

OLIVEIRA, 2007a). Na equação 2ii, evidencia-se que a wavelet básica depende de 

dois parâmetros, o „a‟ que está relacionado às escalas, mas que pode exprimir numa 

análise espectral uma freqüência relativa (DE OLIVEIRA, 2007b), e o „b‟ que é 

referente à translação, analisando o sinal aos poucos, dando informação de tempo 

no domínio da transformada (DE OLIVERIA, 2007a). 

Para a análise do sinal em estudo utilizou-se a CWT, através dela é possível 

obter pseudo-frequências para a análise do sinal do EMG. Através da CWT 

obtiveram-se os coeficientes da wavelet, utilizando-se a wavelet-mãe Daubechies 4 

(db4) (DAUBECHIES, 1988). Existe um grande número de funções que poderiam ter 

sido escolhidas como wavelet-mãe, porém a Wavelet de Daubechies (dbN) foi 

preferida devido a sua regularidade e por se tratar de uma “família” de wavelets 

ortogonais de suporte compacto. Essa wavelet se torna mais regular com o aumento 

linear de N, e, a partir de experimentos realizados com a aplicação dessas wavelets 

ao sinal, escolheu-se N igual a 4, db4 (Figura 9), que obteve melhor resultado 

(DAUBECHIES, 1988). As características do sinal em estudo, em conjunto com a 
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literatura (SO et al., 2009), determinou a escolha da wavelet db4 que obteve melhor 

adequação ao sinal em estudo. Este trabalho não teve como intenção identificar qual 

a melhor wavelet-mãe, mas sim encontrar a wavelet-mãe que satisfizesse a 

necessidade de identificação dos padrões de freqüência do EMG. Essa escolha foi 

baseada em trabalhos correlatos encontrados na literatura (FLANDERS, 2002) e na 

própria experimentação durante este trabalho. 

 

 
Figura 9: Wavelet de Daubechies 4, db4, adquirido na wavelet Toolbox do MATLAB® (MATHWORKS, 
2010). 
 

O gráfico resultante da CWT traz a informação de „a‟ e „b‟, das formulas 

supracitadas. Porém, como para análise fisiológica é necessária a informação de 

freqüência, foi realizada uma transformação do eixo a em pseudo-frequências (Fa), 

de acordo com a Equação 3, (KARLSSON et al., 2000). Essa transformação utiliza a 

aproximação da função wavelet por sua oscilação máxima (Figura 10), ou seja, é 

realizada a FFT da wavelet-mãe para que seja detectada sua frequência central FC, 

que é normalizada pela escala a multiplicada pelo período de amostragem do sinal 

(). 
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Equação 3: Transformação do eixo a, da transformada continua de wavelet, em pseudo-frequência 

(Fa). 

 

 
Figura 10: Gráfico da wavelet db4 e uma senóide, mostrando a aproximação por sua oscilação 
máxima. 
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Os resultados obtidos nos testes com outra wavelet-mãe, Symlets (sym4), foram 

bem aproximados aos obtidos com a db4, pois as duas possuem a mesma 

freqüência central FC igual a 0,71429, assim, essa seria uma alternativa de wavelet a 

ser utilizada para análise do sinal mioelétrico. A Symlet tem suas propriedades bem 

parecidas com as de Daubechies com exceção da simetria (DA SILVA & PEDRINI, 

2007). 

Após obtenção dos coeficientes da wavelet (CWT) a densidade espectral de 

energia é calculada através da Equação 4, trazendo informação das frequências 

mais evidentes ao longo do tempo. 

 

2CWTS    

Equação 4: Fórmula da densidade espectral de energia. 

 

2.4.2.2. Procedimento de Análise 

 

O procedimento da análise foi realizado através da seleção de diferentes 

trechos do sinal em cada carga. O trecho correspondia a uma contração e era 

escolhido pela qualidade do sinal nos 20 segundos finais de cada gravação 

(respiração tranqüila ou carga). Os trechos foram submetidos à análise de wavelet e 

o gráfico de densidade espectral de energia de cada trecho foi fornecido.  

No gráfico tridimensional, fornecido a partir da wavelet, a densidade de 

energia representa a intensidade, quantidade, de sinal em determinada freqüência, e 

é representada no gráfico pelo eixo z e pela cor, de acordo com a escala lateral. As 

freqüências de maior energia representam as freqüências de ativação mais 

predominantes e, portanto, as três maiores foram tomadas como referência. A partir 

destes três valores foi realizada uma média, que seria a representativa da freqüência 

média de ativação, ou seja, a freqüência em que as fibras musculares são ativadas. 

Dessa forma foi possível verificar o comportamento da freqüência muscular antes e 

durante a fadiga. 

Na figura 11 é representada a vista lateral do gráfico tridimensional de onde 

foi possível retirar os valores das freqüências predominantes pela visualização dos 
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picos e cores do gráfico. No eixo x temos a informação do tempo, y da freqüência e 

z da potência. 

 

 
Figura 11: Vista lateral do gráfico tridimensional baseado na wavelet. 

 

2.4.3. Análise Estatística 

 

Após a analise dos dados foi realizada a análise estatística para quantificar os 

resultados da análise através do programa Statistical Package for the Social 

Sciences - SPSS versão 15.0 (SPSS Brasil, 2010). A partir da POE foram obtidas 

informações da cinemática da parede torácica com a variação de volume e do fluxo 

que foram correlacionadas com valores da SEMG. A partir da SEMG foi analisada a 

freqüência de ativação muscular que foi relacionada ao tipo de fibra muscular 

ativada e à fadiga. 

Para tal, primeiramente foi realizada a análise descritiva dos dados, onde os 

resultados foram expressos em médias e desvios padrões. Em seguida foi realizado 

o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) para verificar se as variáveis apresentavam 

distribuição normal. Foram considerados estatisticamente significativos os testes que 

apresentaram p<0,05 (MARCONI & LAKATOS, 2002). Para correlação entre 

variáveis com distribuição normal foi utilizado o teste de correlação de Pearson, e 

para as variáveis que não demonstraram distribuição normal o teste de correlação 

de Spearman (> 0,7) (BOLBOACÃ & JÄNTSCHI, 2006). Para comparação dos 
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resultados, entre inicio e fim, foi utilizado o teste t student que é utilizado para 

comparação pareada em uma mesma amostra. Para comparação entre os instantes, 

analisando entre as cargas, foi utilizado o ANOVA para medidas repetidas com o 

post-hoc de Tukey (GOSSET & SILVERMAN, 2005). 

 

2.5. Revisão Sistemática 

 

A revisão sistemática foi realizada baseada na pergunta “A eletromiografia de 

superfície é adequada para avaliação da fadiga dos músculos inspiratórios?”. A 

partir desta foi realizada uma busca nas principais bases de dados: PUBMED, 

SCOPUS, CINAHL e SCIRUS utilizando as palavras chaves da Medical Subject 

Headings (MeSH): electromyography, respiratory muscles e muscle fatigue. 

Foram inclusos artigos completos de estudos transversais em Inglês, Português 

e Frances dos últimos 10 anos, nos quais a SEMG tivesse sido utilizada para 

analisar a fadiga dos músculos inspiratórios. 

Para avaliar a qualidade dos estudos foi utilizado a Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ) (Manchikanti et al., 2009). Como critérios de inclusão 

foram utilizados os tópicos do AHRQ relacionados à pergunta base: Pergunta do 

estudo (2 pontos); exposição ou intervenção (11 pontos); resultados (20 pontos); 

discussão (5 pontos); total de pontos possíveis: 38. Para ser incluso na revisão foi 

necessário uma pontuação mínima de 27 pontos nos critérios avaliados da AHRQ, 

correspondente a 70% do escore máximo. 
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Capítulo 4 – Resultados / Discussão 

 

“Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas.” 
(Luis Fernando Verissimo) 

 

O projeto desenvolvido resultou no desenvolvimento de três artigos 

científicos, sendo um de Revisão Sistemática (Artigo 1) e dois artigos originais 

(Artigo 2 e 3). 

 No artigo 1, “Assessment of inspiratory muscle fatigue using surface 

electromyography: A systematic review.”, foi realizada uma revisão da literatura, com 

o objetivo de analisar o uso da SEMG para avaliação da fadiga dos músculos 

inspiratórios. Neste estudo foi feita uma pesquisa, nas principais bases de dados de 

ciências da saúde, seguindo os rigores metodológicos necessários para tal, o que o 

categoriza como uma Revisão Sistemática. Neste artigo foram inclusos nove artigos 

que trabalharam com a SEMG como forma de avaliação da fadiga de músculos 

inspiratórios. Diferentes formas de análises foram utilizadas nos artigos, o que 

mostrou uma falta da padronização para utilização da mesma, apesar disto os 

estudos relatam a eficácia da técnica. 

Em busca de uma análise mais aprofundada do processamento do sinal 

mioelétrico para a musculatura inspiratória, e pelo fato da wavelet ter sido retratada 

na literatura como mais adequada para análise de atividades dinâmicas, foi realizado 

o seguido artigo intitulado “Wavelet: uma ferramenta para análise da fadiga da 

musculatura diafragmática.”. Neste artigo são apresentados os resultados 

encontrados com o uso desta ferramenta para o processamento do sinal mioelétrico 

desta musculatura. O estudo faz uso da wavelet mãe db4 para processar o sinal e, 

baseado nos seus coeficientes, fornece o espectrograma onde é possível analisar a 

densidade de energia de determinada freqüência em cada instante do tempo (Figura 

11 e 12).  
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Figura 11: Gráfico da densidade espectral de energia do sinal eletromiográfico do músculo do 
diafragma de um indivíduo no início do teste de resistência. 

 

 
 
Figura 12: Gráfico da densidade espectral de energia do sinal eletromiográfico do músculo do 
diafragma de um indivíduo no final do teste de resistência. 
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Com o segundo artigo foi possível concluir que a wavelet fornece uma análise 

do sinal com elevada qualidade e detalhamento tendo sido eficaz para detectar a 

diminuição na freqüência de ativação durante a fadiga. Com o gráfico fornecido a 

partir da wavelet obteve-se uma avaliação descritiva adicional do comportamento da 

freqüência incluindo sua predominância, distribuição e taxa de relaxamento antes 

(Figura 11) e durante o momento da fadiga (Figura 12).  

Após estudar o processamento adequado foi então elaborado o terceiro artigo 

integrando a SEMG e a POE intitulado “Efeito agudo do uso de cargas inspiratórias 

na distribuição da ventilação pulmonar regional e na ativação dos músculos 

inspiratórios.”. Neste estudo é apresentado o comportamento da ventilação e da 

atividade dos músculos inspiratórios, esternocleidomastoideo e diafragma, durante a 

imposição de cargas inspiratórias e a fadiga.  

Os resultados apresentados no artigo demonstraram que a imposição de 

cargas utilizada em TMI promove como efeito agudo aumento do VC, predominante 

na região superior da caixa torácica, e do tempo inspiratório. Na atividade muscular, 

ocorreu uma diminuição da freqüência de ativação no esternocleidomastoideo e 

diafragma, tendo o ultimo apresentado uma diminuição tardia. O estudo observou 

ainda as diferenças da fisiologia muscular e do padrão ventilatório entre homens e 

mulheres à imposição de cargas que devem ser considerados na determinação do 

uso da TMI. Os gráficos da figura 13 mostram o volume corrente total e regional 

durante respiração tranqüila e durante as cargas. 
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Figura 13: Gráfico de volume total e dos três compartimentos: Caixa Torácica Pulmonar (CTp), Caixa 

Torácica Abdominal (CTa) e Abdômem (AB) em mulheres (a) e homens (b) 
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Título: Assessment of inspiratory muscle fatigue using surface electromyography: A 

systematic review. 

Autores: Alana Elza Fontes da Gama; Antônio Francisco Andrade Ferreira Filho; 
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Assessment of inspiratory muscle fatigue using surface electromyography: A systematic 

review. 

 

Abstract 

Aim: To analyze inspiratory muscle fatigue using surface electromyography (SEMG). 

Methods: Searches were carried out in the PUBMED, SCOPUS, CINAHL and SCIRUS 

databases by two researchers using the MeSH list keywords: electromyography, respiratory 

muscles and muscle fatigue. Complete cross-sectional studies in English, Portuguese and 

French from the last 10 years in which SEMG was used to analyze inspiratory muscle fatigue 

in humans were included. The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) scale 

was used to evaluate the quality of the studies. Results: Nine studies were found, with total 

sample of 92 subjects (healthy or with respiratory disease) who were evaluated during 

exercise or inspiratory effort. Most studies assessed sternocleidomastoid muscles and some 

assessed the intercostals and diaphragm muscles. The most common signal processing was 

frequency analysis, although, root mean square, power and energy analyses were also found. 

Conclusion: Studies are needed for the standardization of SEMG on inspiratory muscle group 

and as well as myoelectrical signal processing in order to identify the most adequate form of 

analysis for different muscle activities.  

Key Words: Electromyography, Respiratory Muscles, Muscle Fatigue 
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Assessment of inspiratory muscle fatigue using surface electromyography: A systematic 

review 

Introduction 

 

The coordination and performance of respiratory muscles are the basis of ventilatory 

efficiency. Thus, any disturbance to the function of these muscles can result in ventilatory 

insufficiency (Sauleda et al., 1998). Respiratory muscle weakness and fatigue occurs in cases 

of acute or chronic respiratory disorder and primary neuromuscular diseases (American 

Thoracic Society/European Respiratory Society, 2002). Respiratory muscle fatigue represents 

a limit to physical performance (Perlovitch et al., 2007; Segizbaeva and Mironenko, 2008), 

which makes the evaluation of these muscles important for the determination of both 

respiratory function and functional capacity. 

Pulmonary function tests, such as the determination of maximal inspiratory pressure 

(MIP), are usually used to assess respiratory muscle dysfunction (American Thoracic 

Society/European Respiratory Society, 2002), but they perform a global evaluation without 

differentiating muscle groups (Torres et al., 2003). A balloon-catheter pressure sensor 

(Aliverti et al., 1997), esophageal (Montserrat et al., 1997; Luo et al., 2001) and needle 

electromyography (EMG) (Chen et al., 1996) can be used for a selected evaluation of these 

muscle groups, but offer the disadvantage of being invasive methods (Rengglia et al., 2008). 

Studies have employed EMG for the assessment of respiratory muscles in both animals 

(Desmecht et al., 1996; Cairns and Road 1998) and humans (Chen et al., 1996; Luo et al., 

2001; Troyer et al., 2005). Surface EMG (SEMG) offers the advantage of a non-invasive 

assessment of these muscles (American Thoracic Society/European Respiratory Society, 
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2002). The performance of different muscle groups during the respiratory process can be 

evaluated with SEMG (Nobre et al., 2007), allowing the identification of muscle activity in 

different respiratory phases, body positions and clinical situations with a conscious patient, 

which makes the diagnostic process easier and more precise. 

Knowlton et al.(1951) were the first to use EMG for the analysis of muscle fatigue. To 

detect muscle fatigue in humans, EMG analysis in the frequency domain has been proposed, 

due the signal spectrum changes to lower frequency during the contraction of muscles 

experiencing fatigue (Perlovitch et al., 2007). This method has been validated on the brachial 

biceps (Potvin and Bent, 1997) and femoral quadriceps (Gerdle et al., 2000). Differences in 

frequency spectrum indices are used in this method, which include median or central 

frequency (Fc) and the ratio between high and low frequency components (HF/LF) (Mañanas 

et al., 2000; Perlovitch et al., 2007). 

Based on this, the aim of the present study was to review the assessment of inspiratory 

muscle fatigue using SEMG. 

Methods 

 

Based on the question “Is surface electromyography adequate for the assessment of 

inspiratory muscle fatigue?”, searches were carried out in the PUBMED, SCOPUS, CINAHL 

and SCIRUS databases by two researchers using the Medical Subject Headings (MeSH) list 

keywords: electromyography, respiratory muscles and muscle fatigue.  

Were included complete articles of cross-sectional studies in English, Portuguese and 

French from the last 10 years. To be included the studies have to used SEMG to analyze 

inspiratory muscle fatigue in humans, who could be healthy or with respiratory diseases. 
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The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (Manchikanti et al., 2009) 

scale was used to assess the quality of the studies. The following categories of the scale were 

used as the inclusion criteria: study question (2 points); exposure or intervention (11 points); 

outcome measures (20 points); and discussion (5 points). These criteria were chosen for their 

association to the aims of the present review. To be included, studies needed to achieve a 

minimal score of 27 points, corresponding to 70% of the total possible score. 

Results 

 

 From a total of 329 articles found, nine were selected for the review analysis, the 

others were eliminated on two phases: phase 1: 300 articles were eliminated with title and 

abstract information or same articles on different database; phase 2: 20 articles were 

eliminated in which exclusion criteria were detected only when article was read complete.  

A description of the studies is displayed in the tables according to the technical 

analysis: Frequency (Table 1) or Root Mean Square (RMS) (Table 2). 

Discussion 

 

The efficacy of SEMG for the analysis of muscle fatigue has been demonstrated on 

different muscle groups (Potvin and Bent, 1997; Gerdle et al., 2000). However, studies in the 

literature on inspiratory muscles remain scarce. Thus, there is a need for further studies and 

validation of this technique on inspiratory muscles for use in research and clinical practice. 

Fatigue analysis using electromyography was first described by Knowlton et al. in 

1951. However, it was in 1997 that Potvin & Bent validated this technique on brachial biceps 

muscles and Gerdle et al. validated it on femoral quadriceps muscles in the year 2000. Since 
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then, a large number studies on different muscle groups have employed myoelectrical signals 

in the assessment of muscle fatigue (Montserrat et al., 1997; Luo et al., 2001; Rengglia et al., 

2008).  

 Potvini & Bent (1997) used the Fast Fourier Transform (FFT) and central frequency 

(Fc) in the signal processing, whereas Gerdle et al. (2000) used FFT and mean frequency 

(Fm). While these are validated techniques, the studies included in this review employed 

spectral variables and other types of frequency spectrum processing (Mañanas et al., 2000; 

Mañanas et al., 2001; Mafianas et al., 2002; Reynaud-Gaubert et al., 2004; Segizbaeva and 

Mironenko 2008) as well as power and RMS analysis (Mañanas et al., 2000; Dornelas de 

Andrade et al., 2005; Hawkes et al., 2007; Nobre et al., 2007; Perlovitch et al., 2007). 

 Gerdle et al. (2000) used RMS for muscle fatigue analysis in their validation study and 

found a greater correlation between fatigue and Fm in the frequency analysis in comparison to 

RMS, which had good correlation with peak torque. According to the authors, divergence in 

the use of RMS is likely caused by the difficulty of this variable and the need for its 

normalization. The studies that employed RMS normalized this variable in different ways, 

such as percentage of mean RMS (Mañanas et al., 2000), in relation to maximal RMS 

(Perlovitch et al., 2007) and resting values (Dornelas de Andrade et al., 2005; Hawkes et al., 

2007; Nobre et al., 2007). 

 Despite the divergence and lack of validation in the assessment of muscle fatigue 

using RMS (Gerdle et al., 2000), the studies that employed this variable found significant 

results, with higher values at the end of maximal inspiratory effort (Mañanas et al., 2000; 

Hawkes et al., 2007). According to Hawkes et al. (2007), the increase in myoelectrical signal 

amplitude during progressive workload may indicate a greater need for muscle recruitment, 

which is reflected in greater synergy among muscles during maximal effort. Dornelas de 
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Andrade et al. (2005) used RMS for the evaluation of inspiratory muscles during endurance 

exercise and found a significant increase only in the sternocleidomastoid (STMD) muscles in 

patients with COPD. Nobre et al. (2007) found an increase in activity in muscles of the lower 

rib cage (diaphragm) in healthy subjects. These results demonstrated that, despite the 

controversy regarding the use of this parameter, the RMS has been able to detect different 

responses in different individuals and muscle groups (Dornelas de Andrade et al., 2005; 

Nobre et al., 2007), including between respiratory and calf muscles (Perlovitch et al., 2007). 

The existing substantiation of frequency analysis has led to its widespread use. A 

number of studies using different analysis techniques have been carried out, with diversified 

forms of the processing of myoelectrical signals in the frequency spectrum. (Mañanas et al., 

2000; Mañanas et al., 2001; Mafianas et al., 2002; Reynaud-Gaubert et al., 2004; Segizbaeva 

and Mironenko 2008). These analyses can be time-independent frequency analysis of the 

signal global frequency, such as FFT, and also time-dependent analysis in which the 

frequency is analyzed in each instant of time such as short-lived time components and wavelet 

packets, which allows the evaluation of the change in frequency during exercise, with the best 

adapted signal analysis (Karlsson et al., 2000). Although, time-independent analysis is more 

commonly used, the myoelectric signal dynamics make the time-dependent frequency 

analysis more suitable than standard methods (Karlsson et al., 2000). A comparative study by 

Karlsson et al. (2000) analyzed the accuracy and reliability of time-frequency methods and 

found the continuous wavelet transform had best performance in myoelectrical signal 

analysis. 

 SEMG on inspiratory muscles is questioned mainly due to cross-talk and cardiac 

interference. A high-pass filter of 30 Hz is effective at eliminating cardiac interference in the 

myoelectric signal (Butler et al., 2009). However, the studies reviewed employed a lower 
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high-pass filter than recommended to eliminate this interference (Dornelas de Andrade et al., 

2005; Hawkes et al., 2007). Dornelas de Andrade et al. (2005) and Hawkes et al. (2007) 

stressed this interference and, in order to minimize it, the authors only evaluated muscles on 

the right side of the body. Dornelas de Andrade et al. (2005) argue that, since the aim of their 

study was to analyze signals proportionally to a rest period, with noise in both situations, the 

noise did not affect the results of the study. 

 Cross-talk is directly related to electrode position and adjacent muscles in the region 

evaluated. The articles that addressed issue sought to position the electrode position in such a 

way as to reduce cross-talk (Dornelas de Andrade et al., 2005; Nobre et al., 2007; Perlovitch 

et al., 2007). In a training (acute effects) and placebo comparison study, Hawkes et al. (2007) 

supposed that cross-talk from accessory respiratory muscles did not play a significant role in 

the changes observed.  

The positioning of electrodes for capturing signals from the diaphragm is normally 

located anteriorly in the seventh intercostal space, where expiratory intercostal activity is 

found (Troyer et al., 2005). The action of adjacent intercostal and abdominal muscles is 

predominantly expiratory, whereas the action of the diaphragm is inspiratory. Thus, the 

interference should be minimal (Dornelas de Andrade et al., 2005). The action of the 

inspiratory intercostals is located in the upper dorsal and parasternal region (Troyer et al., 

2005), where the electrodes are positioned (Dornelas de Andrade et al., 2005) and there is, 

thusly, no interference from the action of the expiratory intercostals.  

 Surface electrodes have been used to measure the electrical activity of the diaphragm, 

intercostals, scalene and accessory inspiratory muscles. Despite the advantage of SEMG, for 

inspiratory muscles, there is no standardization of electrode positioning, that is, there is no 

consensus or orientation for positioning electrodes in accordance with the innervation zone, 
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fiber direction, distance between electrodes or cross-talk (American Thoracic 

Society/European Respiratory Society, 2002).  

Conclusion 

 

Studies have demonstrated the usefulness and benefits of SEMG in the assessment of 

muscle fatigue, but the diversity of procedures hinders the interpretation of data and 

comparisons. Both maximal contraction and resting references have been used for signal 

normalization, which also makes the data difficult to interpret. Thus, there is a need for 

further studies on SEMG validation for inspiratory muscles and signal normalization. Studies 

are also needed on myoelectrical signal processing for these muscles to identify the most 

suitable analysis for each activity and to standardize the techniques, thereby allowing reliable 

and reproducible studies on the assessment of inspiratory muscle fatigue using SEMG in both 

research and clinical practice. 
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Table 1: Characteristics of studies that used frequency analysis for assessment of fatigue 

Study 
Sample 

Description 

Inspiratory 

Muscles 

Evaluated 

Electrode Type / Position 

Activity during 

analysis 

EMG Filter / 

Normalization EMG signal processing 

Mañanas et 

al., 2000 

6 M¹ COPD
2
, 

(68.8±4.3 years) 
STMD

3
 

Ag-AgCl
4
 electrode / 4 

cm above clavicle; RE
5
: 

shoulder 

Incremental and 

maintained IL
6
 

Band-Pass 8-

400Hz / 

Percentage of 

mean RMS
7
. 

Fm
8
, Fc

9
, HF/LF Ratio and 

RMS
7
 

Mañanas et 

al., 2001 

6 COPD
2
 (68.8 

years) 
STMD

3 Ag-AgCl
4
 electrode 

(2cm) / NI
10 

Incremental and 

maintained IL
6
 

Band-Pass 8-

400Hz / NI
10 

Statistic; Morlet Wavelet, 

WV
11

 and CW
12

 

Mafinas et al., 

2002 
12 (24 records) STMD

3
 

Ag-AgCl
4
 electrode 

(1cm) / 6 cm above 

clavicle; RE
3
: Shoulder 

 

IL
6
 

 

Band-Pass 8-

400Hz / NI
10 

Welch Periodogram; 

Correlograms; AR
13

; ARMA
14

; 

Fm
8
; Fc

9
; HF/LF Ratio 

Reynaud-

Gaubert et al., 

2004 

7 CRF
15

 (3M¹, 

4F
16

) 33 ±5 

years (5 cystic 

fibrosis, 2 

bronchiectasis) 

Di
17 Ag-AgCl

4
 electrode / 6

th
 

and 7
th

 intercostal space 

 

Maintained IL
6
: 

15, 30 and 50  

cmH2O 

 

NI
10

 / NI
10 FFT

18
; Fm

8
; Total Power; 

HF/LF Ratio 

Segizbaeva 

and 

Mironenko, 

2008 

5 healthy M¹, 

19-27 years 

 

EI
19

 
Ag-AgCl

4
 electrode / 

NI
10

 

Exercise (bike 

with respiratory 

resistence) 

 

NI
10

 / NI
10

 

Discrete Fourier Transform 

and HF/LF Ratio 

 

¹Males; ²Chronic Obstructive Pulmonary Disease; 
3
Sternocleidomastoid; 

4
Silver/Silver Chloride; 

5
Reference Electrode; 

6
Inspiratory Load; 

7
Root Mean Square; 

8
Mean Frequency; 

9
Central or Median Frequency; 

10
Not Informed; 

11
Wigner-Ville Distribution; 

12
Choi-Williams Distribution; 

13
Autoregressive Model; 

14
Autoregressive Moving Average Models; 

15
Chronic Respiratory Failure; 

16
Female;

 17
Diaphragm; 

18
Fast Fourier Transform; 

19
External Intercostals. 
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Table 2: Characteristics of studies that used root square mean (RMS) for assessment of fatigue  

Study 
Sample 

Description 

Inspiratory 

Muscles 

Evaluated 

Electrodes Type / Position 

Activity during 

analysis 

EMG Filter / 

Normalization 

Dornelas de 

Andrade et al., 

2005 

14: 7 COPD
1
 

(66.4 ± 8.7 

years) and 7 

healthy elderly 

(68 ± 4.2 years) 

STMD
2
 and 

Di
3
 

Ag-AgCl
4
 electrode (1cm) / STMD

2
: 5 cm 

below mastoid process; 

Di
3
: 7

th
 or 8

th
 intercostal space between 

axillary line and clavicle line 

IL
5
: 5 minutes with 

30% of MIP
6
  

Band-Pass 20-500Hz / 

Time and amplitude 

normalization 

Nobre et al., 2007 
10 healty F

7
  

(25.3±1.4 years)   

STMD
2
 and 

Di
3
 

Ag-AgCl
4
 electrode (1cm) / STMD

2
: 5 cm 

below mastoid process; 

Di
3
: 7

th
 or 8

th
 intercostal space between 

axillary line and clavicle line 

 

Incremental IL
5
: 10, 

20 and 30 cmH2O 

Band-Pass 20-500Hz / 

Time and amplitude 

normalization 

Hawkes et al., 

2007 

12 (6 F
7
, 6 M

8
), 

healthy (25±9 

years) 

Di
3
 (right) e 

EI
9
 

Ag-AgCl
4
 electrode (28mm) / Di

3
: Last 

intercostal space on mean clavicle line;  

EI
9
: 5

th
 intercostal space on posterior 

axillary line;  

RE
10

: Sternum 

IL
5
: 30 inspirations at 

40% of MIP
6
 

Band-Pass 20Hz-

5KHz / Resting values 

Perlovitch et al., 

2007 

20 (7 M
8
, 5F

7
) 

healthy (25±3 

years) 

STMD
2
 e EI

9
. 

Ag-AgCl
4
 electrode / STMD

2
: Midway 

between angle of the jaw and clavicle;  

IE
9
: 1

st
 and 2

nd
 intercostal space, 2 cm 

laterally from the sternum 

Treadmill walk: 2 to 8 

km/h. 

 

Band-Pass 20-500Hz / 

Maximal RMS values 

¹Chronic Obstructive Pulmonary Disease; 
2
Sternocleidomastoid; 

3
Diaphragm; 

4
Silver/Silver Chloride; 

5
Inspiratory Load; 

6
Maximal Inspiratory Pressure; 

7
Female; 

8
Male; 

9
External 

Intercostals; 
10

Reference Electrode 
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Abstract: Respiratory muscles are responsible by the dynamic breath activity. Advances in signal 
process have shown that wavelet has great efficiency on mioeletrical signal analysis. The aim of this 
study was to apply wavelet as a tool to Diaphragm (DI) fatigue analysis. A respiratory resistance test 
was made to induce DI fatigue while mioletrical signal was captured. Continue Wavelet Transform was 
used to get wavelet coefficients used to generate a graph of power spectral density. Decrease on 
muscle activity frequency was found during DI fatigue. With this analysis, changes and behavior of 
frequency could be analyzed showing that the tool used had efficacy on DI fatigue analysis. 
  
Palavras-chave: Processamento de sinais, Wavelet, Diafragma, Fadiga muscular.  
 

 

Introdução 

 

Os músculos respiratórios, cujo principal motor é o Diafragma (DI), trabalham 

continuamente na produção da atividade cíclica da respiração. A fadiga e fraqueza 

desta musculatura acontecem em problemas respiratórios agudos e crônicos, e em 

doenças neuromusculares primárias [1], podendo levar à falência respiratória [2] e 

limitação de desempenho físico [3]. A avaliação dessa musculatura através da 

Eletromiografia de Superfície (SEMG) vem sendo utilizada em diversas pesquisas 

devido à sua característica não invasiva [1][3] e à sua capacidade de detectar o 

desempenho dos diferentes grupos musculares atuantes na função respiratória 

[3][4]. 

O sinal eletromiográfico é um sinal biológico que mensura a atividade elétrica 

gerada nos músculos durante sua contração representando a atividade 

neuromuscular. Os recentes avanços tecnológicos na área de processamento de 

sinais e modelagem matemática têm aperfeiçoado as técnicas de análise de sinais 

bioelétricos [5].  

A análise espectral do sinal mioelétrico tem sido proposta como um método para 

detectar ocorrência de fadiga muscular em humanos, pois o mesmo modifica-se 
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tipicamente para as faixas de baixas freqüências durante a contração fatigante [3]. O 

processamento de sinais no âmbito das freqüências é diversificado havendo 

análises dependentes ou não do tempo. Um exemplo atemporal amplamente 

utilizado, que avalia o comportamento global médio do sinal, é a Transformada 

Rápida de Fourier (FFT), contudo sua melhor aplicabilidade está relacionada a sinais 

periódicos e sem variações abruptas. O uso de wavelets analisa o sinal mioelétrico a 

cada instante de tempo, tratando assim de forma mais apropriada os sinais não 

periódicos, e que contenham descontinuidades em curtos espaços de tempo, como 

a atividade muscular dinâmica [6]. Um estudo realizado por Karlsson et al. [7] 

comparou o uso da FFT e da wavelet para sinais mioelétricos e afirmou a vantagem 

da wavelet sobre a FFT devido a característica temporal da mesma e a não 

estacionaridade do sinal estudado. 

Considerando as características peculiares do dinamismo do ciclo respiratório e o 

avanço das técnicas de processamento de sinais, o objetivo deste estudo é aplicar a 

wavelet como ferramenta para análise do sinal eletromiográfico durante fadiga do DI. 

 

Materiais e Métodos 

 

Inicialmente foi realizada a aquisição do sinal mioelétrico através de um 

equipamento de aquisição de sinais de SEMG (marca EMGSystem), que amplifica e 

envia o sinal para um conversor analógico/digital. Após essa digitalização o sinal 

pode ser visualizado e manipulado com o intuito de extrair e interpretar informações. 

Para essa análise fez-se necessário o uso de uma ferramenta que realiza uma 

análise tempo-freqüência. A Transformada Contínua de Wavelet (CWT) foi escolhida 

devido às características do sinal em estudo de possuir muitas descontinuidades ao 

longo do tempo. 

Na Figura 1, pode-se observar dois gráficos, um referente a densidade espectral 

de potência (PSD) baseado em FFT, e o outro utilizando a transformada wavelet. 

Comparando esses dois gráficos pode-se concluir que através dos dois métodos 

conseguiu-se obter aproximadamente a mesma freqüência máxima (em torno de 

35Hz), porém com a wavelet pode-se observar em que instantes de tempo essa 

freqüência esteve presente. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 1: Gráficos de PSD (a) baseado em FFT e (b) utilizando wavelet. 

 

O software MATLAB® [8] foi utilizado para desenvolver um algoritmo de análise 

do sinal mioelétrico através da wavelet para avaliar a fadiga do músculo DI. O 

algoritmo foi aplicado ao sinal de indivíduos submetidos a um teste de resistência 

dos músculos respiratórios para indução da fadiga diafragmática. 

 

Procedimentos de Aquisição - Foram submetidos à avaliação e teste de 

resistência dos músculos respiratórios, 22 indivíduos saudáveis. Os indivíduos foram 

submetidos à SEMG dos músculos DI direito e esquerdo. O sinal mioelétrico foi 

adquirido com o auxílio do equipamento de aquisição de sinais de SEMG, que utiliza 

um filtro analógico passa faixa de 10-500Hz, durante a aplicação do teste de 

resistência através de um protocolo de Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) [9] 

para indução da fadiga da musculatura estudada. A pesquisa obteve aprovação pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos (CAAE - 0054.0.236.000-09).  

Inicialmente os indivíduos foram submetidos a uma avaliação clínica contendo 

avaliação dos dados antropométricos e função pulmonar. Em seguida foram 

preparados para a SEMG onde a pele foi devidamente preparada e dois eletrodos 

(técnica bipolar) posicionados bilateralmente, no sentido das fibras musculares, no 

DI: entre o sétimo e oitavo espaço intercostal entre a linha axilar anterior e média [4]. 

Um eletrodo referencia, para eliminar as interferências externas através do 

amplificador diferencial com rejeição do modo comum, foi posicionado acima do 
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tornozelo, no maléolo [4]. Durante a SEMG, o TMI foi aplicado na posição sentada 

com uso de bocal, clipe nasal e do Threshold, equipamento de válvula 

unidirecional que promove resistência pressórica regulável na inspiração. O TMI foi 

realizado seguindo o protocolo de Johnson et al. [9], onde o indivíduo respirava 

livremente por 2 minutos em cada carga com incremento de 5cmH2O iniciando em 

10cmH20 até 40cmH2O ou a carga máxima suportada pelo mesmo.  

Processamento do Sinal - O sinal captado pelo condicionador de sinais pode ser 

convertido para o formato de texto através do programa Smart Analyzer. No 

MATLAB® [7] foi desenvolvido um programa no qual o arquivo foi lido linha a linha 

para composição do sinal, de forma digital, a uma taxa de amostragem de 960 

amostras/segundo. Seguindo a recomendação da literatura [10] para estudo deste 

grupamento muscular, um filtro digital do tipo passa-altas com freqüência de corte de 

30Hz é aplicado ao sinal, retirando de forma eficaz a interferência do sinal cardíaco 

no sinal em estudo [10]. Foram observados ruídos periódicos devido a uma grande 

interferência da rede elétrica na aquisição dos sinais. Assim, foi feita uma nova 

filtragem, agora utilizando filtros do tipo rejeita-faixa para a eliminação de 60Hz e dos 

seus harmônicos (60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480), correspondentes 

freqüência da rede elétrica local. O filtro foi aplicado com banda estreita e ordem 

elevada (512). As duas filtragens foram implementadas no domínio do tempo através 

da convolução do sinal com os respectivos filtros [11]. Na Figura 2 pode-se observar 

o sinal antes e após as filtragens mencionadas. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 2: Gráficos: (a) sinal original e (b) sinal filtrado. 
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Após a filtragem do sinal o programa desenvolvido no MATLAB® [7] permite 

selecionar o trecho do sinal a ser analisado, correspondente à ativação muscular. A 

análise desse trecho é feita através da CWT devido às características do sinal, como 

comentado anteriormente.  

A CWT definida na Equação (1) utiliza a multiplicação do sinal por uma wavelet, 

não fixando uma janela para a tal. Esse fato resolve o problema da resolução no 

tempo e na freqüência em todo o plano tempo-freqüência [12], pois com o uso de 

wavelet pode ser feita uma Análise Multi-Resolução, ou seja, analisar as diferentes 

freqüências do sinal com diferentes resoluções[13]. 

 






 ,)()(:),( ,
* dtttfbaCWT ba  (1) 

,
1

, 






 


a

bt

a
ba   (2) 

a – escala, 
b – translação ou deslocamento, 
Ψa,b – wavelet principal ou wavelet-mãe. 

 

Observando a Equação (1) percebe-se que a CWT é um produto interno [12] 

entre uma função f e uma wavelet principal, denominada wavelet-mãe Ψ. Na 

equação (2), evidencia-se que a wavelet básica depende de dois parâmetros, o a 

que está relacionado às escalas, mas que pode exprimir numa análise espectral 

uma freqüência relativa [13], e o b é referente à translação, analisando o sinal aos 

poucos, dando informação de tempo no domínio da transformada [12]. 

Para a análise do sinal em estudo utilizou-se a CWT, pois através dela obtêm-se 

pseudo-freqüências. Através da CWT obteve-se os coeficientes da wavelet, para 

isso a wavelet-mãe utilizada foi a Daubechies 4 (db4) [14]. Existe um grande número 

de funções que poderiam ter sido escolhidas como wavelet-mãe, porém a Wavelet 

de Daubechies (dbN) foi preferida devido a sua regularidade e por se tratar de uma 

“família” de wavelets ortogonais de suporte compacto. Essa wavelet se torna mais 

regular com o aumento linear de N, e, a partir de experimentos realizados com a 

aplicação dessas wavelets ao sinal, escolheu-se N igual a 4, db4 (Figura 3), como 

melhor resultado sem que houvesse um exagero do comprimento de suporte [14]. 
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As características do sinal em estudo, em conjunto com a literatura [15], determinou 

a escolha da wavelet db4 que obteve melhor adequação ao sinal em estudo. 

 

 

Figura 3: Wavelet de Daubechies 4, db4, adquirido na wavelet Toolbox do MATLAB®. 

 

O gráfico da CWT traz a informação de „a‟ e „b‟, das formulas supracitadas. 

Porém, como para análise fisiológica é necessária a informação de freqüência, foi 

realizada uma transformação do eixo a em pseudo-freqüências (Fa), de acordo com 

a equação (3) [7]. Essa transformação utiliza a aproximação da função wavelet por 

sua oscilação máxima (Figura 4), ou seja, é realizada a FFT da wavelet-mãe para 

que seja detectada sua freqüência central FC, que é normalizada pela escala a 

multiplicada pelo período de amostragem do sinal (). 
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Figura 4: Gráfico da wavelet db4 e uma senóide, mostrando a aproximação por sua oscilação 
máxima. 

 

Os resultados obtidos nos testes com outra wavelet-mãe, Symlets (sym4), foram 

bem aproximados aos obtidos com a db4, pois as duas possuem a mesma 

freqüência central FC igual a 0,71429, assim, essa seria uma alternativa de wavelet a 

ser utilizada para análise do sinal mioelétrico. A Symlet tem suas propriedades bem 

parecidas com as de Daubechies com exceção da simetria [16]. 
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Após obtenção dos coeficientes da wavelet (CWT) a densidade espectral de 

potência é calculada através da Equação (4), trazendo informação das freqüências 

mais evidentes ao longo do tempo. 

 

2CWTS   (4) 

 

Procedimento de análise - O procedimento foi aplicado em diferentes trechos da 

carga inicial e carga máxima, à qual se atribui o momento de fadiga. A média das 

três freqüências de maior potência, as mais predominantes, foi tomada como 

referência. Esta média representa a freqüência média de ativação, ou seja, a 

freqüência em que as fibras musculares são ativadas. Dessa forma foi possível 

verificar o comportamento da freqüência muscular antes e durante a fadiga. 

Análise Estatística - Foi realizada uma análise descritiva da amostra através das 

médias e desvio padrões. Para comparação da freqüência de ativação antes e 

durante a fadiga foi utilizado o teste t-student pareado. Os testes são considerados 

com nível de significância de 95% expresso através da probabilidade (p) [17]. 

 

Resultados 

 

Foram estudados 22 indivíduos saudáveis cujos dados antropométricos e de 

função pulmonar são apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1: Dados antropométricos e função pulmonar da amostra do estudo. 

Variável Média ± Desvio Padrão 

Idade (anos) 23,58 ± 2,62 
Peso (Kg) 61,7 ± 10,2 
Altura (m) 1,66 ± 0,10 

Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo/  
Capacidade Vital Forçada (% previsto) 

100,1 ±10,1 

Freqüência Cardíaca (bpm) 77,21 ± 2,29 
Saturação Periférica de Oxigênio (%) 98,00 ± 0,19 

Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 128,32 ± 3,45  
Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 86,67 ± 1,54  

Pressão Inspiratória máxima (cmH2O) 98,2 ± 37,4 
Pressão Expiratória Máxima (cmH2O) 82,6 ± 25,1 
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Após o processamento dos sinais, foram gerados gráficos de densidade espectral 

de potência, baseados nos coeficientes da wavelet adquiridos pela CWT. O eixo 

correspondente a escala a foi transformado em uma pseudo-freqüência para melhor 

analisar os gráficos baseado no que existe na literatura e o eixo correspondente a 

translação b é referente ao tempo de duração do trecho do sinal. Foram gerados 

gráficos em três dimensões, com o terceiro eixo referente à densidade espectral de 

potência. Assim, a CWT transmite a informação de quais freqüências são mais 

evidentes com o passar do tempo, podendo analisar o que ocorre com uma 

musculatura submetida a um esforço. 

Na análise dos gráficos da ativação do músculo DI foi possível observar o 

comportamento da freqüência de ativação no momento inicial do protocolo (carga 

inicial) (Figura 5) e no final do protocolo (carga máxima), correspondente a fadiga 

muscular (Figura 6). Na média das freqüências de maior potência foi detectada sua 

diminuição ao final do protocolo comparado ao momento inicial. 

Ao inicio do protocolo foi possível observar que, durante a contração muscular, a 

concentração de densidade espectral de potência foi elevada e restrita a uma faixa 

estreita de tempo e freqüência e, logo em seguida, esta densidade foi reduzida 

(Figura 5). Em contrapartida, na carga máxima, esta concentração da densidade 

espectral de potência tem uma maior faixa de freqüência e é mantida em menores 

níveis por um período maior de tempo (Figura 6). Este fato demonstra que, no inicio 

do protocolo, a contração promove um pico de ativação representando um 

recrutamento de um determinado tipo de fibras musculares que logo em seguida 

retorna ao repouso. No entanto, ao final do protocolo (fadiga), ocorre um 

recrutamento de uma maior variedade de fibras musculares que não retorna 

imediatamente ao repouso total, mostrando uma menor taxa de relaxamento devido 

a diversidade de tipo de fibras recrutadas. 
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Figura 5: Gráfico da densidade espectral de potência do sinal eletromiográfico do músculo do 
diafragma de um indivíduo no início do teste de resistência. 

 

 
 
Figura 6: Gráfico da densidade espectral de potenciai do sinal eletromiográfico do músculo do 
diafragma de um indivíduo no final do teste de resistência. 

 

A análise baseada no processamento wavelet do sinal da musculatura estudada 

detectou uma diminuição significativa na freqüência de ativação entre a carga inicial 

e a carga máxima no DI: direito reduzindo de 127,72Hz para 106,32Hz com p 0,035; 

e esquerdo de 97,02Hz para 78,67Hz com p 0,022 (Figura 7). 
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Figura 7: Gráfico em colunas representando a freqüência (Hz) do sinal eletromiográfico da 
musculatura diafragmática direita e esquerda no momento inicial e final do teste. 

 

Discussão 

 

Os resultados apresentados demonstram que o uso da wavelet como ferramenta 

de análise foi eficaz para detectar a fadiga da musculatura diafragmática. O 

dinamismo apresentado na atividade do músculo DI torna a análise espectral da 

wavelet mais eficaz na avaliação da alteração da freqüência e ocorrência da fadiga. 

Os resultados aqui apresentados concordam com Flanders [6], que afirma que as 

análises de wavelet são mais apropriadas para reconstrução de sinais não 

periódicos, como o sinal mioelétrico. 

Não há consenso na literatura de um método adequado para medir clinicamente 

fadiga do diafragma. A fadiga dos músculos respiratórios é avaliada indiretamente 

através de medidas da função respiratória geral, como volume corrente e freqüência 

respiratória, que, apesar de úteis, não são específicas [1]. Segundo o consenso da 

American Thoracic Society e European Respiratory Society para testes de músculos 

respiratórios [1], medidas de domínio de freqüência da eletromiografia e a taxa de 

relaxamento (o tempo que o músculo leva para relaxar após a contração) são 

objetivas para medir o desenvolvimento da fadiga muscular respiratória no tempo.  

Segundo Perlovitch et al. [3], o espectro de freqüência da EMG modifica para 

baixas freqüências durante a contração fatigante. Enquanto a fadiga promove 
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alteração na freqüência de ativação muscular, o aumento de carga gera modificação 

na potência do sinal eletromiográfico [4]. Nos resultados aqui demonstrados uma 

diminuição da freqüência de ativação foi encontrada nos DI bilateralmente ao final do 

TMI indicando a fadiga muscular. Estes achados corroboram com Dornelas de 

Andrade et al. [4], que detectou a fadiga deste músculo através da SEMG em 

indivíduos idosos saudáveis durante a aplicação do mesmo protocolo.  

A atividade eletromiográfica é modificada de acordo com o tipo de fibra ativada.  

Músculos que possuem uma maior porcentagem de fibras rápidas (tipo II) têm um 

valor de freqüência média inicial maior e uma maior taxa de queda durante esforços 

fatigantes [18]. A proporção de fibras rápidas e lentas determina a velocidade da 

diminuição da atividade de um músculo esquelético ao final de uma contração. 

Quando um músculo está fatigado a sua taxa de relaxamento diminui como 

resultado da menor absorção de cálcio.  

Através do gráfico de densidade espectral de potência foi possível analisar o 

comportamento da atividade das fibras musculares. O espalhamento da densidade 

de potência apresentado nas contrações fatigantes demonstra a diminuição do 

tempo de relaxamento e uma diversificação da freqüência de ativação. Este fato 

demonstra um recrutamento de diferentes tipos de fibras musculares e uma 

ausência de repouso muscular “total” durante a fadiga. 

 

Conclusão 

 

A wavelet fornece uma análise do sinal com elevada qualidade e detalhamento. O 

processamento utilizado detectou a diminuição na freqüência e permitiu ainda 

avaliação descritiva adicional do comportamento da freqüência incluindo sua 

predominância, distribuição e taxa de relaxamento antes e durante o momento da 

fadiga.  

A aplicação do processamento utilizado foi eficaz na avaliação da fadiga da 

musculatura estudada, porém a literatura acerca dos processamentos de sinais 

nessa musculatura é escassa, dificultando comparação.  

Através dos resultados observou-se que o uso de um processamento adequado 

pode aperfeiçoar o uso da SEMG tanto na pesquisa quanto na prática clínica. Novos 
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estudos estão sendo realizados, pelo nosso grupo de pesquisa, baseando-se no 

mesmo tipo de análise, para outros tipos de músculos do sistema respiratório ainda 

não abordadas na literatura. 

O processo da escolha da wavelet, por se tratar de um processo que depende 

muito das características do sinal em estudo, ainda não possui um critério definido, 

assim uma proposta de trabalho futuro é fazer a correlação entre o sinal e diversas 

wavelets mães para realmente comprovar a melhor a ser utilizada para determinado 

sinal. 

 

Agradecimentos 

 

Agradecimento às equipes do Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar e 

Laboratório de Engenharia Biomédica pelo apoio sempre ofertado. Agradecimento 

também à FACEPE (APQ-0821-408/08-IBPG-1412-4.08/08) e CNPQ (3090672007-

3) pelo apoio financeiro.  

 

Referências 

 

[1] American Thoracic Society, A.T.S., European Respiratory Society, E.R.S. (2002) 

“Statement on Respiratory Muscle Testing” American Journal of Respiratory 

Critical Care Medicine, v.166, p. 518-624. 

[2] Sauleda, J., Gea, J., Orozco-Levi, M., Corominas, J., Minguella, J., Aguar, C., 

Broquetas, J., Agustí, A.G.N. (1998) “Structure and function relationships of the 

respiratory muscles” European Respiratory Journal, v.11, p. 906-911. 

[3] Perlovitch, R., Gefen, A., Elad, D., Ratnovsky, A., Kramer, M.R., Halpern, P. 

(2007), “Inspiratory muscles experience fatigue faster than the calf muscles 

during treadmill marching” Respiratory Physiology and Neurobiology, v.156, p. 

61-68. 

[4] Dornelas de Andrade, A. F., Silva, T.N.S., Vasconcelos, H., Marcelino, M., 

Rodrigues Machado, M.G., Galindo Filho, V.C., Moraes, N.H., Marinho, P.E.M., 

Amorim, C.F. (2005) “Inspiratory muscular activation during threshold therapy in 



69 

 

elderly healthy and patients with COPD” Journal of Electromyography and 

Kinesiology,  v.15, n. 6, p. 631-639.  

[5] Reaz, M.B.I., Hussain, M.S., Mohd-Yasin, F. (2006) “Techniques of EMG signal 

analysis: detection, processing, classification and applications” Biological 

Procedure. Online, v. 8, n. 1, p. 11-35. 

[6] Flanders, M. (2002) “Choosing a wavelet for single-trial EMG” Journal of 

neuroscience Methods, v. 116, p. 165-177. 

[7] Karlsson, S., Yu, J., Akay, M., (2000) “Time-Frequency Analysis of Myoelectric 

Signals During Dynamic Contractions: A Comparative Study” IEEE Transactions 

on Biomedical Engineering, vol. 47, no. 2, february 2000. 

[8] Mathworks Inc. URL: http://www.mathworks.com/. Visitado em 28/07/2010. 

[9] Johnson, P.H., Cowley, C.J., Kinnear, W.J.M. (1997) “Incremental  threshold  

loading: a standard  protocol  and  establishment  of  a  reference  range  in  

naive  normal  subjects” European Respiratory Journal, v.10, p.2868-2871. 

[10] Butler, H.L., Newell, R., Hubley-Kozey, C.L.,  Kozey. J.W. (2009) “Elimination 

of electrocardiogram contamination from electromyogram signals: An evaluation 

of currently used removal techniques” Journal of Electromyography and 

Kinesiology, v.19, n. 2, p. 102-113. 

[11] Oppenheim, A.V., Schafer, R.W. (1999), Discrete-Time Signal Processing, 

Second Edition, London: Prentice-Hall International. 

[12] de Oliveira, H.M. (2007), Análise de Fourier e Wavelets: Sinais Estacionários 

e não Estacionários, Editora Universitária, UFPE. 

[13] de Oliveira, H.M. (2007), Análise de Sinais para Engenheiros – Uma 

abordagem via Wavelets, Editora Brasport. Sociedade Brasieira de 

Telecomunicações. 

[14] Daubechies, I. (1988), “Orthonormal Bases of Compactly Supported 

Wavelets,”, Communications on Pure and Applied Mathematics., vol. 41, pp.909-

996. 

[15] So, R.C., Ng, J.K., Lam, R.W., Lo, C.K., Ng, G.Y. (2009), Emg wavelet 

analysis of quadriceps muscles during repeated knee extension movement, 

Medicine Science Sports and Exercise. V.41, n.4, p.788-96. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Sci%20Sports%20Exerc.');


70 

 

[16] Da Silva, R. D., Pedrini, H., (2007) “Estudo Comparativo de Transformadas 

Wavelets para Descrição de Texturas”, VI Workshop de Visão Computacional. 

[17] Coutinho, E. S. F., da Cunha, G. M. (2005), “Conceitos básicos de 

epidemiologia e estatística para a leitura de ensaios clínicos controlados”, 

Revista Brasileira de Psiquiatria, 27(2):146-51. 

[18] Kupa, E.J., Roy, S.H., Kandarian, S.C., de Luca, J.  (1995) “Effects of muscle 

fiber type and  size  on  EMG  median  frequency  and  conduction  velocity”  

Journal  of  Applied Physiology, v.79, p.23-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Artigo 3 

 

Título: Efeito agudo do uso de cargas inspiratórias na distribuição da ventilação 

pulmonar regional e na ativação dos músculos inspiratórios. 

  

Autores: Alana Elza Fontes da Gama; Armèle Dornelas de Andrade; Larissa 

Andrade Carvalho; Larissa de Andrade Feitosa; Jasiel Frutuoso Júnior; Marco 

Aurélio Benedetti Rodrigues. 

 

Revista para submissão: Journal of Applied Physiology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

Efeito agudo do uso de cargas inspiratórias na distribuição da ventilação 
pulmonar regional e na ativação dos músculos inspiratórios. 

 
Alana Elza Fontes Da Gama; Armèle de Fátima Dornelas de Andrade; Larissa 

Carvalho; Larissa de Andrade Feitosa; Jasiel Frutuoso Júnior; Marco Aurélio 
Benedetti Rodrigues. 

 

Abstract 

Inspiratory loads can induce changes on ventilation and muscles activity. Aim: To analyze the acute 
effect of inspiratory loads imposition on  ventilation distribution and on inspiratory muscle activity 
frequency. Methods: 39 healthy subjects (20 female) were analyzed: Male / Female respectively: age: 
25.50±0.86 / 22.70±0.45 years, weigh: 68.43±4.23 / 54.21±3.13 Kg, height: 1.76±0,02 / 1.62±0.01 m. 
Forced Expiratory Volume / Vital Forced Capacity: 95.05±2,27 / 105.06±1.97 % of predict and maximal 
inspiratory pressure 123.6±43.7 / 98.2±37.4 cmH2O. During inspiratory loads, Optoelectronic 
Pletysmography (OEP) was performed placing 89 markers in thoraco-abdominal wall simultaneously 
with bilateral sternocleidomastoid (STMD) and Diaphragm (DI) Surface Electromyography (SEMG) 
with skin preparation and electrodes positioned (bipolar technique) Di: 7 e 8 intercostals space on 
anterior axillary line STMD: 5 cm below the mastoid process. Inspiratory loads were performed using 
Threshold® with 2 minutes of breathing in each level (initial load of 10 cmH2O, with increment of 5 
cmH2O, finishing on 40 cmH2O or fatigue). Results: The inspiratory time (IT) increased during 
inspiratory loads compared to Quite Breathing (QB) before of the IMT (p=0.004). Chest wall (Cw) and 
pulmonary rib cage (Rcp) tidal volumes (VT) started to increase at 20 cmH2O (p= 0.000) and the 
abdominal compartment (Ab) VT at 30 cmH2O (p= 0.035). This VT changes occurs early on females 
(20cmH2O) in relation to males (30cmH2O). The STMD frequency activity decreased at 30 cmH2O (p= 
0.022) while the DI decreased latter (40 cmH2O (p= 0.049)). Conclusions: Acute effects of inspiratory 
loads increased IT and TV, mainly on RCp. On muscle activity, the activation frequency decrease on 
STMD and latter on DI. This behavior should be considered on treatments. 

 

Introdução 

 

O uso de cargas no sistema respiratório tem sido utilizado como forma de 

treinamento muscular, trabalhando no desempenho dos músculos respiratórios e 

promovendo aumento da força e endurance dos mesmos (Lotters et al., 2002).  

O Treinamento Muscular Inspiratório (TMI), forma mais comum de 

treinamento muscular respiratório, é utilizado em programas de tratamento e 

reabilitação pulmonar, principalmente em pacientes com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) (Dornelas de Andrade et al., 2005; Larson et al.,1999), 

tendo sido também utilizado em indivíduos saudáveis (Enright et al., 2006) e atletas 

(Griffths & McConnell, 2007). Existem diferentes formas de TMI incluindo 

treinamento muscular respiratório com cargas pressóricas lineares ou alineares 

(Griffths & McConnell, 2007), hiperpnéia isocápnica voluntária, sustentação 

pressórica (Enright et al., 2006; Chatham et al.,1999), entre outros. 
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O TMI trabalha com imposição de resistência ao sistema respiratório, 

aumentando a capacidade de geração de força e fluxo. As alterações de fluxo e 

pressão, promovidas pelo treinamento, estão associadas a um aumento dos 

volumes pulmonares, da mobilização de secreção (Chatham et al.,1999), e, ainda, 

da ventilação pulmonar, demonstrado a partir de um estudo que constatou aumento 

da deposição de aerosol na região média do pulmão com a sobrecarga (Nobre et 

al.,2007). Dentre os benefícios do TMI está incluso ainda, redução da sensação de 

dispnéia ao repouso e após o exercício e melhora da capacidade física dos 

indivíduos submetidos ao mesmo, sejam portadores de patologias (Lotters et al., 

2002) ou atletas (McConnell & Romer, 2004). 

A sobrecarga fornece aos músculos respiratórios trabalho contínuo, fazendo 

com que os mesmos sofram adaptação ao exercício, aumentem sua força e 

resistência (Hawkes et al., 2007; Chatham et al.,1999). Segundo Gosselink (2003), 

estudos em animais demonstram que o treinamento promove hipertrofia do 

diafragma (DI), principalmente em fibras tipo I e IIa. Em pacientes DPOC o 

treinamento promove aumento da proporção de fibras tipo I e do tamanho das fibras 

tipo II (Gosselink, 2003). Em indivíduos saudáveis, durante a aplicação do TMI 

ocorre uma alteração da atividade da musculatura inferior da caixa torácica a partir 

de cargas médias a elevadas (Nobre et al.,2007).  

Apesar das evidencias dos efeitos da TMI a longo prazo é importante, para a 

prática clinica, avaliar os volumes pulmonares e o padrão de ativação dos músculos 

respiratórios frente a esta carga. Diante do exposto, este estudo objetivou analisar o 

efeito agudo da imposição de cargas inspiratórias na distribuição da ventilação 

pulmonar, através da Pletismografia Óptico Eletrônica (POE), e na freqüência de 

ativação da musculatura inspiratória (DI e Esternocleidomastoideo (ECOM)), através 

da Eletromiografia de Superfície (SEMG). 

 

Metodologia 

 

Foi desenvolvido um estudo de corte transversal com participação de 

indivíduos saudáveis. A pesquisa obteve aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

em Seres Humanos conforme a resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de 
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Saúde (CAAE - 0054.0.236.000-09). Para participar do estudo os voluntários foram 

informados da natureza e da proposta do estudo, leram o termo de consentimento 

livre e esclarecido e, quando aceitaram fazer parte do estudo, assinaram o mesmo. 

 

Amostra 

 

Tamanho Amostral:  

Para determinação do tamanho amostral (n) foi realizado um estudo piloto 

com 11 sujeitos. Baseado neste piloto foi feito o cálculo amostral baseado na 

equação 1, onde para as variáveis da POE foi utilizado um erro de 10% e para 

SEMG um erro de 20%, visto a maior variabilidade desta variável, ambos nos limites 

adotados na literatura (BOLFERINE & BUSSAB, 1994). Este cálculo foi realizado 

com todas as variáveis a serem estudadas e, dentre estes, o maior valor de n foi 

considerado: 39 indivíduos. 

 

 

Equação 1: Cálculo Amostral. 

 

População: Critérios de inclusão e exclusão: 

Para o estudo foram inclusos indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, na 

faixa etária de 18 a 30 anos com índice de massa corpórea (IMC) na faixa de 

normalidade (19 < IMC normal > 25 kg/m2). Foram excluídos do estudo os indivíduos 

portadores de qualquer alteração da função pulmonar ou doenças respiratórias, os 

quais foram identificados através da história clínica e espirometria, tendo sido 

excluídos os que obtiveram valor de Volume Expiratório Forçado / Capacidade Vital 

Forçada (VEF1/CVF) abaixo de 80% (PEREIRA, 2002), identificados através da 

espirometria. Além desses, foram excluídos, a partir da anamnese, os sujeitos 

   
    

 
    

 

N = Tamanho da amostra;  
T = 1,96; 
DP = Maior desvio padrão da variável; 
E = Erro máximo permitido (de 10 a 20% do valor da média). 
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tabagistas ativos ou ex-tabagistas, os sujeitos com histórico de cardiopatia, os que 

realizaram cirurgia recente, as gestantes,  os não cooperativos e os que se 

encontrarem com dor, infecção, febre ou desconforto. 

 

Desenho do Estudo 

 

Inicialmente os voluntários foram submetidos à anamnese na qual estava 

contida (Ficha de Avaliação – Apêndice II): avaliação dos dados antropométricos 

(peso, altura); hemodinâmicos (pressão arterial – tensiômetro Tycos, freqüência 

cardíaca e saturação periférica de oxigênio – Oxímetro Onyx – Modelo 9500), função 

pulmonar [espirometria - Micro Medical Microloop MK8 e Pressão Inspiratória e 

Expiratória Máximas (PImax e PEmax respectivamente) - MV-150 Marshall-Town 

Instrumentations Industries] e avaliação das condições clínicas dos indivíduos, como 

história pregressa e medicamentos em uso, através dos quais foi possível a 

verificação dos critérios de exclusão previstos do trabalho. Em seguida eles foram 

preparados para avaliação através da POE e da EMG, simultaneamente, durante as 

quais foram coletados os registros de respiração espontânea e o incremento de 

limite de carga com uso do Threshold. Todo o procedimento era realizado em um 

único dia, conforme o organograma 1. 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

Testes de Função Pulmonar: 

A espirometria (Micro Medical Microloop MK8) foi realizada seguindo o 

protocolo da American Thoracic Society / European Respiratory Society, de 2005 

(Miller et al, 2005). O voluntário realizou a espirometria na posição sentada com uso 

de  boquilha. O procedimento para realização da manobra foi previamente orientado 

e o comando verbal fornecido. (Miller et al., 2005) 

A partir da espirometria forçada foram coletados a Capacidade Vital Forçada 

(CVF), o Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1), o VEF1/CVF. 

Esses valores foram apresentados em porcentagem dos valores previstos para a 

população estudada (Pereira, 2002). 
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A verificação da PImax e PEmax foi realizada com os indivíduos na posição 

sentada, usando clipe nasal, utilizando-se um bocal (NEDER et al., 1999). 

Para mensuração da PImax o paciente foi orientado a realizar uma força 

inspiratória máxima a partir de uma posição expiratória máxima – volume residual; e 

a PEmax era orientado à realizar uma força expiratória máxima à partir de uma 

posição inspiratória máxima – capacidade pulmonar total (NEDER et al., 1999). As 

pressões alcançadas deveriam ser mantidas durante no mínimo um segundo, sem 

vazamento de ar. Foram realizadas três a cinco manobras, das quais foram 

considerados três valores com até 20% de diferença entre eles e escolhido o maior 

valor (ATS/ERS, 2002). 

 

Pletismografia Óptico-Eletrônica (POE): 

O protocolo de avaliação da POE seguiu as recomendações de Aliverti et al. 

(2005) para a posição ortostática, com 89 marcadores hemisféricos de 6mm de 

diâmetro reflexivos à luz infravermelha aderidos a pele através de adesivos 

duplaface antialérgicos.  

Para produção das imagens foram utilizadas oito câmeras emissoras de luz 

infravermelhas que operam a uma freqüência de 100 imagens por segundo, 

sincronizadas com flashs de LED infravermelhos. Essas câmeras foram 

posicionadas quatro frontalmente e quatro posteriormente ao local de 

posicionamento do indivíduo.  

As câmeras foram conectadas ao computador da POE, o que permitia ao 

sistema receber as imagens determinando com alta acurácia as coordenadas 

tridimensionais (3D) dos diferentes marcadores (Cala et al., 1996). Uma vez que as 

coordenadas 3D dos pontos pertencentes à superfície da parede pulmonar tenham 

sido adquiridas, o volume da superfície fechada era computadorizado através da 

conexão entre os pontos formando triângulos. Através desses pontos o modelo 

geométrico da superfície torácica foi desenvolvido para descrever a parede torácica 

em sua totalidade e seus diferentes compartimentos: Caixa Torácica Pulmonar 

(CTp), Caixa Torácica Abdominal (CTa) e Abdômen (AB) (Cala et al., 1996; Ward et 

al., 1992). O volume da parede torácica foi calculado através da triangulação dos 

pontos e integrando os volumes subentendidos, cujas etapas desenvolvidas no 
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cálculo são equivalentes ao Teorema de Gauss (V=iVi) (Aliverti et al., 2001; Aliverti 

et al., 2000; Cala et al., 1996). 

Todo procedimento descrito acima foi realizado pelos programas 

desenvolvidos pela BTS Bioengeneering. Todas as informações foram recebidas e 

capturadas através do programa SMART Capture do OEP System (BTS 

Bioengineering, Itália).  

 

Eletromiografia de Superfície (SEMG): 

O protocolo de avaliação de SEMG seguiu as recomendações da International 

Society of Electromyography and Kinesiology (Merletti, 1999). 

O sinal biológico foi obtido com a utilização de um aparelho condicionador de 

sinais de 8 canais (EMG System Brasil LTDA), dos quais 6 são destinados ao sinal 

eletromiográfico. O equipamento consiste de um captor de sinal analógico com filtro 

passa banda com freqüência de corte em 20 a 500Hz, um ganho de 1000 e com 

taxa de rejeição de modo comum maior que 120dB.  

O equipamento condicionador de sinais da EMG System foi conectado na 

entrada analógica do conversor de sinal analógico para digital (conversor A/D) da 

POE. Para permitir a conexão entre esses dois equipamentos foi produzido um cabo 

adaptador capaz de enviar os sinais analógicos do EMG System (sem passar pelo 

conversor A/D do mesmo) para a POE, com uma entrada de energia advinda de 

uma fonte de 5V externa. Com isso o sistema da POE pôde captar simultaneamente 

os registros dos marcadores e da SEMG usando o programa OEP Capture (BTS 

Bioengineering, Itália), sem nenhuma alteração no funcionamento original do 

equipamento.  

Para a SEMG foi utilizada a técnica bipolar, onde são dispostos dois eletrodos 

sobre cada músculo, no sentido das fibras musculares, com uma distância entre eles 

de 20 mm. Foram utilizados eletrodos de superfície descartáveis (Eletrodo 

descartável cardiológico 3M), baixa impedância, confeccionado com adesivo 

medicinal hipoalergênico de alta adesividade, contato duplo Ag/AgCl (Prata/Cloreto 

de Prata) com gel sólido aderente (Hydrogel), Para reduzir as interferências externas 

foi utilizado um eletrodo de referência oval de 4 cm de comprimento e 3.5 cm de 
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largura que, por meio do amplificador diferencial, diminui o aparecimento de 

artefatos realizando a rejeição de modo comum entre os eletrodos.  

A pele dos voluntários foi devidamente preparada no local de fixação dos 

eletrodos, sendo realizada a tricotomia, abrasão e limpeza com álcool a fim de 

diminuir sua impedância (Grosset et al., 2005). Após a limpeza, os eletrodos foram 

devidamente posicionados bilateralmente sobre os ECOM e DI: ECOM: No ventre 

muscular, cinco centímetros abaixo do processo mastóide (Dornelas de Andrade et 

al., 2005); DI: Espaço intercostal mais inferior, próximo à junção costo-condral 

(Dornelas de Andrade et al., 2005).  

 

 

Carga inspiratória: 

Para analisar o efeito da carga utilizada no TMI, foi realizado um teste 

respiratório de resistência da musculatura respiratória. Para realização do teste foi 

utilizado o aparelho Threshold que possui uma mola interna que promove uma 

resistência inspiratória regulável, até 40cmH2O, e permite uma expiração livre, sem 

resistência. O protocolo proposto por Johnson et al. (1997), no qual os  indivíduos 

inspiram através do sistema, contra uma pressão de abertura inicial de 10cmH2O, foi 

seguido. Essa pressão era elevada em intervalos de dois minutos em incrementos 

de 5cmH2O até 40cmH2O ou até que o indivíduo não conseguisse mais elevar o 

pistão por dois esforços respiratórios seguidos. Para garantir as mesmas condições 

do incremento com a respiração tranqüila e a adaptação ao aparelho, antes da 

colocação da carga inicial, a mola do Threshold era removida e o indivíduo 

executava dois minutos de respiração com carga zero. Os indivíduos não eram 

instruídos quanto ao padrão ventilatório a ser adotado, podendo respirar livremente. 

Após todos os incrementos o paciente realizava cinco minutos de respiração 

tranqüila para retorno aos padrões basais de ventilação. 

Todo o protocolo era realizado concomitante com a SEMG e POE para 

permitir uma análise do comportamento da musculatura e dos volumes pulmonares 

compartimentais durante o teste. Dessa forma permitiu também o estudo da fadiga e 

dos tipos de fibra ativada durante as diferentes cargas impostas. 
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Procedimento de análise dos dados 

 

Análise da Pletismografia Óptico-Eletrônica (POE): 

Todos os valores obtidos da POE foram analisados através do programa 

SMART analyser (BTS Bioengineering, Itália). A partir da análise do movimento da 

parede torácica, advindo da POE, foram obtidos variação de volume total e volumes 

compartimentais.  

A POE forneceu valores de volume corrente (VC) total e compartimental, 

porcentagem da distribuição regional (%CTp, %CTa, %AB), volume final expiratório 

e inspiratório na parede torácica (VFECT e VFICT), tempo inspiratório e expiratório 

(TI e TE), tempo total (Ttot), a relação tempo inspiratório/tempo total (Ti/Ttot), 

Freqüência Respiratória (FR) e Volume Minuto (VM). 

 

Análise da Eletromiografia de Superfície (SEMG): 

O sinal captado pelo condicionador de sinais foi convertido para o formato de 

texto através do programa Smart Analyzer. No MATLAB® (Mathworks, 2010) foi 

desenvolvido um programa onde o arquivo foi lido linha a linha para composição do 

sinal, de forma digital, a uma taxa de amostragem de 960 amostras/segundo. Neste 

programa, um filtro digital do tipo passa-altas, com freqüência de corte de 30Hz, 

recomendado pela literatura (Bulter et al., 2009) para remover de forma eficaz a 

interferência do sinal cardíaco no sinal em estudo.  

Para estudar a freqüência de ativação em relação ao tipo de fibra ativada, 

recrutamento muscular e fadiga foi realizado um espectro de freqüência de ativação 

através da análise por wavelet, que permite uma análise do comportamento de 

freqüência deste sinal em função do tempo (Karlsson et al., 2000).  

A Transformada Continua de Wavelet (CWT) utiliza a multiplicação do sinal 

por uma wavelet, não fixando uma janela para a tal. Esse fato resolve o problema da 

resolução no tempo e na freqüência em todo o plano tempo-frequência (De Oliveira, 

2007a), pois com o uso de wavelet pode ser feita uma Análise Multi-Resolução, ou 

seja, analisar as diferentes freqüências do sinal com diferentes resoluções (De 

Oliveira, 2007b). 
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Para a análise do sinal em estudo utilizou-se a CWT, através dela é possível 

obter pseudo-frequências para a análise do sinal do SEMG. Através da CWT obteve-

se os coeficientes da wavelet, utilizando-se a wavelet-mãe Daubechies 4 (db4) 

(Daubechies, 1988). As características do sinal em estudo, em conjunto com a 

literatura (So et al., 2009), determinou a escolha da wavelet db4 que obteve melhor 

adequação ao sinal em estudo.  

Após a filtragem do sinal o programa desenvolvido no MATLAB® (Mathworks, 

2010) permite selecionar o trecho do sinal a ser analisado, correspondente à 

ativação muscular.  O procedimento da análise foi feito através da seleção de 

diferentes trechos do sinal em cada carga. Os trechos eram submetidos à análise de 

wavelet e o gráfico de densidade espectral de energia de cada trecho era fornecido.  

As freqüências de maior energia representam as freqüências de ativação 

mais predominantes e, portanto, as três maiores foram tomadas como referência. A 

partir destes três valores foi realizada uma média que seria a representativa da 

freqüência média de ativação, ou seja, a freqüência em que as fibras musculares 

são ativadas. Dessa forma foi possível verificar o comportamento da freqüência 

muscular com a imposição de cargas ao sistema respiratório. 

 

Análise Estatística: 

Foi realizada a análise estatística através do programa Statistical Package for 

the Social Sciences - SPSS versão 15.0 (SPSS Brasil, 2010). A partir da POE foram 

obtidas informações da cinemática da parede torácica incluindo a variação de 

volume que foram correlacionadas com valores da SEMG. A partir da SEMG foi 

analisada a freqüência de ativação muscular que foi relacionada ao tipo de fibra 

muscular ativada e fadiga. 

Foi realizada a análise descritiva dos dados, onde os resultados foram 

expressos em médias e erros padrões. Em seguida foi realizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov (KS) para verificar se as variáveis apresentavam distribuição 

normal. Foram considerados estatisticamente significativos os testes que 

apresentaram p<0,05 (Marconi & Lakatos, 2002). Como todas as variáveis em 

estudo tiveram distribuição normal, para correlação entre variáveis foi utilizado o 

teste de correlação de Pearson (Bolboacã & Jäntschi, 2006). Para analisar o 
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comportamento das variáveis com a imposição da carga foi utilizado o teste de 

variância ANOVA, para medidas repetidas, com o Post-hoc de Tukey. Para 

comparação entre os gêneros das variáveis analizadas foi utilizado o teste t-student 

para amostras independentes (Gosset & Silverman, 2005). 

 

Resultados 

 

Participaram do estudo 39 sujeitos saudáveis, dos quais 20 eram mulheres 

(51,3%), cujas características antropométricas, função pulmonar e padrão 

ventilatório de cada gênero são apresentados na tabela 1. Todas as variáveis 

estudadas apresentaram distribuição normal de acordo com o teste Kolmogorov-

Smirnov. A contribuição dos compartimentos foi diferente entre os gêneros, 

mostrando a diferença do padrão ventilatório, que foi mais apical nas mulheres (p = 

0,000) e mais abdominal nos homens (p = 0,006). 

Com o uso de cargas inspiratórias foi detectado um aumento do VC em toda 

parede torácica e em seus compartimentos, sem alteração  do padrão ventilatório, 

ou seja da porcentagem de contribuição de cada compartimento. O aumento de VC 

total e na CTp foi significativo a partir da carga de 20cmH2O, e na CTa e AB a partir 

de 30cmH2O. Após a retirada da carga o volume iniciou o retorno aos valores basais 

em todos os compartimentos. O aumento da mobilização de ar promoveu um 

aumento do volume minuto. Em conjunto com o aumento de volume ocorreu um 

aumento do TI, Ttot e Ti/Ttot. Não houve alteração dos VFECT e VFICT. Estes 

dados estão apresentados na tabela 2.  

Em seguida, foi analisado o efeito da imposição das cargas na alteração de 

volume em cada gênero (Figura 2). Nos homens também foi encontrado o aumento 

do VC a partir de 30cmH2O, localizado na CTp e AB, sem alterações da mobilização 

de ar da CTa (Figura 2b). Nas mulheres o aumento de volume iniciou mais 

precocemente, a partir de 20cmH2O, e foi concentrado na região da CTp, sem 

alteração significativa dos demais compartimentos (Figura 2a). 

A variação de VC (∆VC) foi medida pela diferença entre VC final e VC inicial 

(∆VC  = VCfinal – VCinicial). A ∆VC foi maior nos homens que nas mulheres: 422,8 ± 

133,2 ml e 284,9 ± 63,7 ml respectivamente (p = 0,042); essa diferença foi 
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predominante na CTa: homens: 81,3 ± 34,3 ml e mulheres: 55,2 ± 11,5 ml (p = 

0,024). 

Correlacionando as pressões respiratórias máximas com as variações de 

volume entre o início e final do protocolo foi encontrada uma correlação positiva com 

entre a PE e o VC (r= +0,428 / p=0,023), e os compartimentos CTp e CTa (r = 0,418 

/ p=0,027 e r= 0,423 / p= 0,025). Nos homens, essa correlação foi mais forte nos 

compartimentos CTp e CTa (r=0,581 / p=0,029 e r=0,562 / p=0,037 respectivamente) 

enquanto que nas mulheres não houve nenhuma correlação entre essas variáveis. 

Simultaneamente a essas alterações de volume, nos músculos responsáveis 

por essa mobilização de ar, ocorreu uma diminuição da freqüência de ativação. O 

ECOM reduziu sua freqüência a partir de 30cmH20, e, somente em 40cmH2O 

ocorreu diminuição na freqüência do DI. A figura 3 apresenta as alterações de 

freqüência em cada músculo por carga. Nenhuma correlação entre a atividade 

mioelétrica e a variação de volume foi encontrada. 

A variação de freqüência de ativação do SEMG (∆EMG) representa a 

diminuição desta freqüência (∆EMG = freqüência inicial – freqüência final). Nas 

mulheres, ocorreu uma tendência de menor ∆EMG, exceto para o ECOM direito, 

quando comparado aos homens (Tabela 3). 

 

Discussão 

  

A ventilação durante a aplicação de cargas ao sistema respiratório apresentou 

um aumento de mobilização de ar dependente do nível de resistência do 

treinamento, ou seja, da carga aplicada. Essa alteração na ventilação foi 

acompanhada de modificações na atividade muscular, que teve sua freqüência de 

ativação diminuída nas cargas mais elevadas, tendo o DI modificado sua atividade 

mais tardiamente. 

A imposição de cargas promoveu um aumento da mobilização de ar durante a 

aplicação da carga, principalmente nas cargas mais elevadas, corroborando com o 

achado de Nobre et al. (2007) que encontrou um aumento da deposição de aerosol 

com a imposição de carga a partir de 20 cmH20.  
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Em um estudo realizado por Enright et al. (2006) indivíduos saudáveis foram 

submetidos a um treinamento dos músculos inspiratórios, por um período de nove 

semanas, através da sustentação de carga inspiratória, no qual foi encontrado um 

aumento do VC e uma alteração morfológica do DI, com aumento da espessura do 

mesmo, quando comparado ao grupo controle. Em contrapartida, Griffiths & 

McConnel (2007) não encontraram diferenças na ventilação após o treinamento dos 

músculos respiratórios de quatro semanas em atletas de remo. Nosso estudo 

demonstrou que no momento da aplicação da resistência ocorre um aumento do 

volume dependente da carga imposta, portanto, a divergência encontrada na 

literatura acerca da alteração de volume, após treinamento contínuo, pode ser 

explicada pela diferença de intensidade e freqüência dos mesmos. 

A imposição de carga aumenta a capacidade de geração de pressão e a 

potência da geração de fluxo e tem sido associada a um aumento da mobilização de 

secreção. Devido a essa maior potência muscular e ao aumento da expectoração, 

os pacientes com fibrose cística apresentam aumento dos volumes pulmonares. 

(Chatham et al., 1999) Uma recente metanálise acerca da eficácia do TMI em 

indivíduos portadores de DPOC mostra que o TMI promove aumento de força e 

endurance dos músculos inspiratórios e redução da sensação de dispnéia ao 

repouso e após o exercício, e nenhuma alteração de volume pulmonar é relatada 

neste estudo. (Lotters et al., 2002)  

Acompanhando o momento da alteração ventilatória ocorreu uma mudança 

na atividade dos músculos inspiratórios, onde o ECOM diminuiu sua freqüência de 

ativação a partir de 30 cmH20 e o DI a partir de 40 cmH20. Essa alteração mais 

tardia do DI provavelmente ocorra pelo fato desta ser uma musculatura tônica, 

(Sauleda et al., 1998) sendo, portanto, mais preparada para atividade de endurance. 

Em contrapartida, Nobre et al. (2007) encontraram, para o mesmo tipo de sujeitos, 

alteração da atividade muscular diafragmática a partir de 20 cmH20 sem nenhuma 

alteração da atividade do ECOM. Diferentemente deste estudo, que fez uma análise 

da freqüência de ativação, Nobre et al. (2007) analisaram o nível de ativação destes 

músculos através da potência em Root Mean Square (RMS), o que pode explicar a 

diferença dos resultados encontrados.   
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Adaptações neurais em indivíduos DPOC têm indicado aumento da proporção 

de fibras tipo I e aumento do número de mitocôndrias para melhorar a resistência a 

fadiga dos mesmos (Gosselink, 2003). A redução da freqüência de ativação 

encontrada no nosso estudo indica que o TMI trabalha mais especificamente nas 

fibras de resistência, tipo I que tem uma freqüência de ativação mais baixa (Sauleda 

et al., 1998), e, portanto, a aplicação do TMI nesses pacientes vai ajudar na 

adaptação necessária para melhorar a função dos músculos inspiratórios. 

Estudos relatam que a freqüência de ativação está relacionada ao tipo de 

fibra muscular que esteja sendo recrutada (Reynaud-Gaubert et al., 2004). Na 

ocorrência de fadiga muscular, ocorre diminuição da freqüência de ativação 

(Perlovitch et al., 2007), porém, visto os diferentes mecanismos fisiológicos de 

adaptação e recrutamento muscular que podem ocorrer durante a fadiga, não há um 

valor de queda de freqüência específico que determine o nível de fadiga de acordo 

com o músculo estudado. É necessário um estudo com uma avaliação objetiva de 

fadiga para determinar os valores de queda de freqüência em relação ao nível de 

fadiga. 

Ao observar o gráfico, em conjunto com os dados da tabela 2, é possível 

notar que o comportamento dos volumes pulmonares é acompanhado por uma 

tendência de diminuição da freqüência respiratória e que, em determinado momento 

da imposição de cargas, ocorre uma inversão com diminuição do volume pulmonar 

acompanhado por uma tendência de aumento da freqüência respiratória. 

Possivelmente este será o ponto onde o indivíduo começa a entrar em um nível de 

fadiga mais elevado, porém, como este estudo foi realizado em indivíduos saudáveis 

e o equipamento utilizado, o Threshold, não possui uma carga superior a 41cmH20, 

os sujeitos provavelmente não chegaram a entrar em fadiga completa do 

grupamento muscular, o que não permitiu uma análise específica deste estágio. 

A variação da freqüência de ativação foi diferente entre os gêneros. Estudos 

mostram igual proporção de fibras tipo I e II em homens e mulheres em diferentes 

grupos musculares (Staron et al., 2000; Mannion et al.,1997). Apesar de proporção 

dos tipos de fibra entre os gêneros serem semelhantes, um estudo realizado com 

uma porção do músculo quadríceps (o vasto lateral) (Staron et al., 2000) indica que 

as mulheres tendem a ter uma maior atividade e hipertrofia de fibras lentas do que 
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os homens, porém não há na literatura um estudo semelhante para os músculos 

respiratórios. Visto que a maior variação de freqüência encontradas em homens foi 

de diminuição para valores de fibras mais lentas, o fato das mulheres terem uma 

tendência natural a uma contração das fibras mais lentas pode ser uma das 

explicações para uma menor variação encontrada nesta população. Além disso, a 

relação comprimento tensão do DI é alterado de acordo com a quantidade de 

volume pulmonar e interfere diretamente na função e atividade deste músculo, pois, 

quanto menor o volume maior a PImax (Ribeiro et al., 2009). A maior mobilização de 

ar ocorrida nos homens promove maior alteração da relação comprimento tensão da 

musculatura inspiratória, o que pode explicar a maior variação de freqüência de 

ativação deste músculo encontrada neste grupo. 

Enquanto o DI possui uma fisiologia de um músculo tônico o ECOM é um 

músculo fásico tendo sua função no sistema respiratório em atividades de inspiração 

forçada (Sauleda et al., 1998). Visto ser um músculo com maior diversidade de fibras 

sua freqüência de ativação teve maior variação entre o início e o fim do protocolo, 

quando comparado a musculatura diafragmática. 

 

Considerações Finais 

 

 O uso de cargas utilizada em TMI tem efeito agudo promovendo aumento do 

VC, predominante na região superior da caixa torácica, e do tempo inspiratório. Na 

atividade muscular, ocorreu uma diminuição da freqüência de ativação no ECOM e 

DI, tendo o ultimo apresentado uma diminuição mais tardia. 

 As diferenças da fisiologia muscular e do padrão ventilatório entre homens e 

mulheres resultaram em diferenças nas respostas à imposição de cargas. Essas 

diferenças devem ser consideradas na determinação do uso da TMI. 

 Estudos analisando o efeito da imposição de cargas em diferentes patologias 

devem ser realizados. Assim, será possível uma maior compreensão do que o 

tratamento está promovendo neste grupo. 

 

 

 



86 

 

Agradecimentos 

 

Agradecimento às equipes do Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar e 

Laboratório de Engenharia Biomédica pelo apoio sempre ofertado. Agradecimento 

também à FACEPE (APQ-0821-408/08-IBPG-1412-4.08/08) e CNPQ (3090672007-

3) pelo apoio financeiro.  

 

Referências 

1. ALIVERTI, A.; DELLACÀ, R.; PELOSI, P.; CHIUMELLO, D.; PEDOTTI, A.; 
GATTINONI, L. Optoelectronic Plethysmography in intensive care patients. 
american Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, v. 161, p. 
1546-1552, 2000. 

2. ALIVERTI, A.; DELLACA, R.; PELOSI, P.; CHIUMELLO, D.; GARRINONI, L.; 
PEDOTTI, A. Compartmental analysis of breathing in the supine and prone 
positions by Optoelectronic Plethysmography. Annals of Biomedical 
Engineering, v.29, p.60-70, 2001.  

3. ALIVERTI, A.; RODGER, K.; DELLACÀ, R.L.; STEVENSON, N.; LOMAURO, 
A.; PEDOTTI, A.; CALVERLEY, M.A. Effect of salbutamol on lung function and 
chest wall volumes at rest and during exercise in COPD. Thorax, v.60, p.916-
924, 2005. 

4. BOLBOACÃ, S.D.; JÄNTSCHI, L. Pearson versus Spearman, Kendall's Tau 
correlation analysis on structure-activity relationships of biologic active 
compounds. Leonardo Journal of Science, v.9, p.179-200, 2006. 

5. BOLFARINE, H.; BUSSAB, W.O. Elementos de Amostragem, 11º SINAPE – 
Belo Horizonte, MG, 1994. 

6. BUTLER, H.L.; NEWELL, R.; HUBLEY-KOZEY, C.L.; KOZEY, J.W. The 
interpretation of abdominal wall muscle recruitment strategies change when 
the electrocardiogram (ECG) is removed from the electromyogram (EMG). 
Journal of Electromyography and Kinesiology, v.19, n.2, p.102-113, 2007.   

7. CALA, S.J.;KENYON, C.M.; FERRIGNO, G.; CARNEVALI, P.; ALIVERTI, A.; 
PEDOTTI, A.; MACKLEM, P.T.; ROCHESTER, D.F. Chest wall and lung 
volume estimation by optical reflectance motion analysis. Journal of Applied 
Physiology, v. 81, p.2680-2689, 1996.  

8. CHANTHAM, K.; BALDWIN, J.; GRIFFTHS, H.; SUMMERS, L.; ENRIGHT, S. 
Inspiratory muscle training improves shuttles run performance in healthy 
subjects. Physiotherapy, v.85, p.676-683, 1999. 

9. DAUBECHIES, I. Orthonormal bases of compactly supported wavelets. 
Communications on Pure and Applied Mathematics., v. 41, pp.909-996, 1988. 

10. DE OLIVEIRA, H.M., Análise de fourier e wavelets: sinais estacionários e não 
estacionários, Editora Universitária, UFPE, 2007a. 

11. DE OLIVEIRA, H.M., Análise de sinais para engenheiros – uma abordagem via 
wavelets, Editora Brasport. Sociedade Brasileira de Telecomunicações, 2007b. 



87 

 

12. DORNELAS DE ANDRADE, A.; SILVA, T.N.; VASCONCELOS, H.; 
MARCELINO, M.; RODRIGUES-MACHADO, M.G.; FILHO, V.C.; MORAES, 
N.H.; MARINHO, P.E.; AMORIM, C.F. Inspiratory muscular activation during 

Threshold therapy in elderly healthy and patients with COPD. Journal of 
Electromyography and Kinesiology, v.15, p.631–639, 2005. 

13. ENRIGHT, S.J.; UNNITHAN, V.B.; HEWARD, C.; WITHNALL, L.; DAVIES, 
D.H. Effect of High-Itensity Inspiratory muscle training on lung volumes, 
diaphragm tickness and exercise capacity in subjects who are healthy. 
Physical Therapy, v.86, p. 345-354, 2006. 

14. GOSSET, W.S.; SILVERMAN, W. A. Two student of science. Pediatrics, 
v.116, p.732-735, 2005. 

15. GRIFFITHS, L.A.; MCCONNELL, A.K. The influence of inspiratory and 
expiratory muscle training upon rowing perfomande. European Journal of 
Applied Physiology, v.99, p.457-466, 2007. 

16. GOSSELINK, R. Controlled breathing and dyspnea in patients with chronic  
obstructive pulmonary disease (COPD), Journal of Rehabilitation Research 
and Development, v. 40, p. 25-34, 2003. 

17. GROSSET, J.F.; MORA, I.; LAMBERTZ, D.; PEROT, C. Age-Related changes 
in twitch properties of plantar flexor muscles in prepubertal children. Pediatric 
Research, v.58, n.5, p.966-970, 2005.  

18. HAWKES E Z, NOWICKY A V, MCCONNELL A K, Diaphragm and intercostal 
surface EMG and muscle performance after acute inspiratory muscle loading, 
Respiratory Physiology & Neurobiology, v.155, pp.213–219, 2007. 

19. JOHNSON, P.H..; COWLEY, A.J.; KINNEAR, W.J.M. Incremental threshold 
loading: a standard protocol and establishment of a reference range in naive 
normal subjects. European Respiratory Journal, v.10, p.2868-2871, 1997.  

20. KARLSSON S, YU J, AKAY M, Time-frequency analysis of myoelectric signals 
during dynamic contractions: a comparative study, IEEE Transction on 
Biomedical Engineering, v.47, no.2, pp.228-237, 2000. 

21. LARSON, J.L.; COVEY, M.K.; WIRTZ, S.E.; BERRY, J.K.; ALEX, C.G.; 
LANGBEIN, W.E.;  EDWARDS, L.Cycle ergometer and inspiratory muscle 
training in chronic obstructive pulmonary disease, American Journal of 
Respiratory Critical Care Medicine, v.160, p.500-507, 1999. 

22. LOTTERS, F.; VAN TOL, B.; KWAKKEL, G.; GOSSELINK, R. Effects of 
controlled inspiratory muscle training in patients with COPD: a meta-analysis. 
European Respiratory Journal, v.20, p.570-576, 2002. 

23. MANNION, A.F.; DUMAS, G.A.; COOPER, R.G.; ESPINOSA, F.J.; FARIS, 
M.W.; STEVENSON, J.M. Muscle fibre size and type distribution in thoracic 
and lumbar regions of erector spinae in healthy subjects without low back 
pain: normal values and sex differences. Journal of Anatomy, v.190, p.505-
513, 1997. 

24. MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. Editora Atlas S.A., 
5ed. 2002. 

25. McCONNELL, A.K.; ROMER, L.M. Respiratory muscle training in healthy 
humans: resolving the controversy. International Journal of Sports 
Medicine, v.25, p.284-293, 2004.  

26. MERLETTI, R. Standards for reporting emg data. International Society of 
Electrophysiology and Kineology (ISEK), 1999. 



88 

 

27. MILLER, R.M.; HANKINSON, J.; BRUSASCO, V.; BURGOS, F.; CASABURI, 
R.; COATES, A.; CRAPO, R.; ENRIGHT, P.; VANDER GRINTEN, C.P.C.; 
GUSTAFSSON, P.; JENSEN, R.; JOHNSON, D.C.; MACLNTYRE, N.; 
MCKAY, R.; NAVAJAS, D.; PEDERSEN, O.F.; PELLEGRINO, R.; VIEFI, G.; 
WANGER, J. Standardisation of spirometry. European Respiratory Journal, 
v.26, n.2, p.319-338, 2005.   

28. NOBRE, M.E.P.; LOPES, F.; CORDEIRO, L.; MARINHO, P.E.M.; SILVA, 
T.N.S.; AMORIM, C.; CAHALIN, L.P.; DOENELAS DE ANDRADE, A. 
Inspiratory muscle endurance testing: Pulmonary ventilation and 
electromyographic analysis. Respiratory Physiology & Neurobiology, v.155, 
n.1, p.41-48, 2007.  

29. PEREIRA, C.A.C. Espirometria. Journal of Pneumology, v.28 s.3, p.1-82, 
2002. 

30. PERLOVITCH, R.; GAFEN, A.; ELAD, D.; RATNOVSKY, A.; KRAMER, M.R.; 
HALPERN, P. Inspiratory muscles experience fatigue faster than the calf 
muscles during treadmill marching. Respiratory Physiology & 
Neurobiology, v.159, p. 61-68, 2007.  

31. REYNAUD-GAUBERT, M.; GUILLOT, C.; FAUCHER, M.; JAMMES, Y.; 
FUENTES, P.; BADIER, M. Increased diaphragmatic strength and tolerance to 
fatigue after bilateral lung transplantation: an electromyographic study. 
Journal of electromyography and kinesiology, v.14, p.179-185, 2004.  

32. RIBEIRO, J.P.; CHIAPPA, G.R.; NEDER, J.A.; FRANKENSTEIN, L. 
Respiratory muscle function and exercise intolerance in heart failure. Current 
Heart Failure Reports, v.6, p.95-101, 2009. 

33. SAULEDA, J.; GEA, J.; OROZCO-LEVI, M.; COROMINAS, J.; MINGUELLA, 
J.; AGUSTÍ, A.G.N. Structure and function relationship of the respiratory 
muscles. European Respiratory Journal, v.11, p. 906-911, 1998. 

34. SO, R.C., NG, J.K., LAM, R.W., LO, C.K., NG, G.Y. Emg wavelet analysis of 
quadriceps muscles during repeated knee extension movement. Medicine 
Science Sports and Exercise, v.41, n.4, p.788-96, 2009. 

35. SPSS Brasil. URL: http://www.spss.com.br/ Visitado em: 17 abril de 2010. 
36. SRARON, R.S.; HAGERMAN, F.C.; HIKIDA, R.S.; MURRAY, T.F.; HOSTLER, 

D.P.; CRILL, M.T.; RAGG, K.E.; TOMA, K.  Fibre type composition of the 
vastus lateralis muscle of young men and women. The Journal of 
Histochemistry & Cytochemistry, v. 45, p.623-629, 2000. 

37. WARD, M.E.; WARD, J.W.; MACKLEM, P.T. Analysis of human chest wall 
motion using a two-compartment rib cage model. Journal of Applied 
Physiology, v.72, p.1338,1347, 1992.   

 

 

 

 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Sci%20Sports%20Exerc.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Sci%20Sports%20Exerc.');


89 

 

Tabela 1: Características antropométricas, função pulmonar e distribuição da 

ventilação. (Médias e erros padrão) 

Variável Homens Mulheres p* 

Idade (anos) 25,50 ± 0,86 22,70 ± 0,45 0,082 
Peso (Kg) 68,43 ± 4,23 54,21 ± 3,13 0,955 
Altura (Kg) 1,76 ± 0,02 1,62 ± 0,01 0,056 

Volume Expiratório Forçado no 
primeiro segundo / Capacidade Vital 

Forçada (% previsto) 

95,05 ± 2,27 105,06 ± 1,97 0,424 

Pressão Inspiratória Máxima (cmH2O) 123,6 ± 43,7 98,2 ± 37,4 0,267 
Pressão Expiratória Máxima (cmH2O) 97,3 ± 31,3 82,6 ± 25,1 0,345 

Freqüência Cardíaca (bpm) 75,71 ± 10,24  78,07 ± 13,58 0,329 
Saturação Periférica Oxigênio (%) 95,71 ± 0,62 97,92 ± 1,32 0,149 
Pressão Arterial Sistólica (mmHg) 13,34 ± 2,52 11,85 ± 2,04 0,212 

Pressão Arterial Diastólica (mmHg) 89,21 ± 1,89 74,98 ± 1,31 0,132 
Contribuição Caixa Torácica Pulmonar 

(%) 
37,74 ± 2,72  51,94 ± 2,41 0,000 

Contribuição Caixa Torácica 
Abdominal (%) 

22,61 ± 1,26 20,26 ± 2,40 0,149 

Contribuição Abdômen (%) 39,64 ± 3,18 27,79 ± 2,45 0,006 
*teste t-student para amostras independentes. 
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Tabela 2: Dados da ventilação e distribuição pulmonar na respiração tranqüila (RT), 

cargas (0 a 40 cmH2O) e após a retirada das cargas com o valor p do teste de 

variância ANOVA. 

Variável Respiração 

Tranqüila 

0 

cmH2O 

10 

cmH2O 

20 

cmH2O 

30 

cmH2O 

40 

cmH2O 
Pos 

Carga 

p 

Sujeitos 39 39 39 38 36 34 39 - 

VC¹ (ml) 601,2 ± 39,9 698,9 ± 

53,8 

815,5 ± 

64,9 

904,7 ± 

72,41 * 

1007,3 ± 

86,9 * 

964,6 ± 

83,9 * 

812,5 

± 48,7 

0,000 

CTp² (ml) 268,5 ± 19,7 317,7 ± 

96,8 

381,0 ± 

33,2 

434,3 ± 

40,2 * 

477,5 ± 

86,9 * 

444,0 ± 

83,9 * 

363,5 

±48,8 

0,000 

CTa³ (ml) 133,2 ± 12,3 152,0 ± 

17,2 

173,4 ± 

19,8 

187,8 ± 

20,8 

209,6 

±19,4 * 

204,2 ± 

20,4 

166,5 

± 13,9 

0,031 

AB4 (ml) 199,5 ± 18,6 229,1 ± 

9,02 

263,2 

±26,3 

282,7 ± 

31,8 

320,3 ± 

38,14 * 

316,4 ± 

35,7 

281,6 

±30,6 

0,035 

%CTp² (%) 45,28 ± 2,18 46,06 ± 

2,43 

47,19 ± 

2,29 

49,59 ± 

2,48 

48,44 ± 

2,35 

46,64 ± 

2,40 

46,07 

± 2,50 

0,946 

%CTa³ (%) 21,36 ± 0,8 20,11 ± 

0,94 

20,16 ± 

0,92 

19,64 ± 

1,07 

20,86 ± 

0,87 

21,09 ± 

0,95 

19,90 

± 0,86 

0,807 

%AB4 (%) 33,35 ± 2,21 30,83 ± 

2,41 

32,63 ± 

2,46 

31,75 ± 

2,71 

30,69 ± 

2,54 

32,26 ± 

2,65 

34,02 

± 2,56 

0,968 

VFECT5 19,66 ± 0,80 19,16 ± 

1,00 

19,46 ± 

0,80 

19,42 ± 

0,81 

19,65 ± 

0,79 

19,57 ± 

0,82 

19,69 

± 0,84 

0,996 

VFICT6 20,26 ± 0,81 19,86 ± 

1,02 

20,20 ± 

0,82 

20,33 ± 

0,84 

20,66 ± 

0,83 

20,53 ± 

0,85 

20,53 

± 0,85 

0,997 

VM7 (L) 8,49 ± 0,45 10,09 ± 

0.56 

10,33 ± 

0,89 

11,20 ± 

1,01 

12,28 ± 

1,27 

12,30 ± 

1,36 

12,34 

± 4,98 

0,033 

FR8 (rpm) 15,5 ± 0,71 15,63 ± 

0,77 

13,54 ± 

0,76 

13,44 ± 

0,87 

13,07 ± 

1,08 * 

13,66 ± 

1,19 

16,14 

± 1,12 

0,090 

TI9 (s) 1,81 ± 0,09 1,95 ± 

0,11 

2,63 ± 

0,25 

2,66 ± 

0,35 

2,93 ± 

0,36 

2,76 ± 

0,33 

1,92 ± 

0,14 

0,004 

TE10 (s) 2,51 ± 0,14 2,29 ± 

0,11 

2,61 ± 

0,24 

2,77 ± 

0,24 

2,96 ± 

0,27 

2,75 ± 

0,25 

2,52 ± 

0,21 

0.398 

Ttot11 (s) 4,32 ± 0,21 4,25 ± 

0,21 

5,24 ± 

0,46 

5,43 ± 

0,53 

5,89 ± 

0,57 

5,51 ± 

0,47 

4,44 ± 

0,36 

0,021 

Ti10/Ttot11  42,01 ± 1,05 45,82 ± 

0,94 

49,90 ± 

1,64 * 

47,85 ± 

2,03 

47,77 ± 

2,16 

48,50 ± 

2,60 

43,94± 

0,34 

0,019 

(
1
Volume Corrente total; 

2
Caixa Torácica Pulmonar; 

3
Caixa Torácica abdominal; 

4
Abômem; 

5
Volume 

Final Expiratório da Caixa Torácica; 
6
Volume Final Inspiratório da Caixa Torácica; 

7
Volume Minuto; 

8
Frequencia Respiratória; 

9
Tempo Inspiratório; 

10
Tempo Expiratório; 

11
Tempo Total; *significância no 

post-hoc de tukey) 
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Tabela 3: Variação da freqüência de ativação do sinal mioelétrico em homens e 

mulheres. Valores expressos em média ± erro padrão. 

Músculo Homens Mulheres p* 

Esternocleidomastoideo direito 24,81 ± 5,96 38,49 ±10,75 0,022 

Esternocleidomastoideo esquerdo 42,68 ± 15,76 14,79 ± 12,57 0,256 

Diafragma Direito 21,43 ± 16,17 14,67 ± 9,37 0,049 

Diafragma Esquerdo 15,06 ± 6,54 8,11 ± 7,03 0,539 

*teste t-student para amostras independentes. 
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   Figura 1: Procedimento de avaliação e coleta. 
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Figura 2: Gráfico de volume total e dos três compartimentos: Caixa Torácica Pulmonar (CTp), Caixa 

Torácica Abdominal (CTa) e Abdômem (AB) em mulheres (a) e homens (b). (*significância encontrada 

no post-hoc de tukey em relação a ventilação basal) 
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Figura 3: Freqüência de ativação mioelétrica nos músculos estudados durante a aplicação das cargas 

impostas. [Esternocleidomastoideo (ECOM) / Diafragma (Di)] (*p<0,05) 
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Capítulo 5 - Considerações Finais 

 

"They did not know it was impossible, so they did it!" 
(Mark Twain) 

 

 Este estudo realizou a aplicação integrada de duas técnicas cujos usos na 

avaliação respiratória vêm crescendo nos últimos tempos. A integração das técnicas 

permite uma avaliação mais completa, visto que a POE fornece informações de 

volume e a SEMG dos músculos responsáveis por essa mobilização de ar. 

A POE é um instrumento recente que permite uma avaliação contínua, livre 

de artefatos e com informações da dinâmica dos volumes pulmonares e sua 

distribuição. Com seu uso foi possível analisar o comportamento da ventilação no 

repouso e com a imposição de cargas ao sistema respiratório e, assim, comparar o 

comportamento do mesmo. Com a imposição de cargas foi detectado um aumento 

do volume corrente e do tempo inspiratório a partir de um determinado nível de 

carga. A determinação do ponto onde ocorre a mudança da ventilação pode ser útil 

no direcionamento de tratamentos.  

 A SEMG é um método amplamente utilizado em grandes grupos musculares. 

Na musculatura respiratória seu uso ainda é recente, sendo a literatura acerca do 

tema escassa. Na revisão sistemática realizada por este estudo foi possível observar 

que não há uma padronização do método para este grupo muscular, incluindo 

procedimento de coleta, posicionamento de eletrodos e forma de análise. Apesar 

disso as pesquisas realizadas relatam eficácia da técnica neste grupamento 

muscular. O desenvolvimento de estudos específicos para padronização poderia 

aperfeiçoar e ampliar seu uso na pesquisa e na clínica. 

 Apesar deste estudo não ter encontrado correlação entre a atividade 

eletromiográfica e a mobilização de ar, as alterações de comportamento dessas 

atividades ocorreram simultaneamente, mostrando a relação entre as atividades. 

 A diminuição da freqüência de ativação muscular está relacionada à fadiga 

das fibras musculares, porém, a determinação de um ponto específico em que essa 

diminuição de freqüência seja representativa de uma fadiga completa de um 

grupamento muscular, é dificultada pelos diferentes mecanismos fisiológicos de 
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adaptação e recrutamento muscular que ocorrem durante a mesma. Em paralelo, ao 

observar o comportamento dos volumes pulmonares é possível ver que, em 

determinado momento da imposição de cargas, ocorre uma diminuição do volume 

pulmonar acompanhado por uma tendência de aumento da freqüência respiratória. 

Possivelmente este será o ponto onde o indivíduo começa a entrar em fadiga 

completa, porém, como este estudo foi realizado em indivíduos saudáveis e o 

equipamento utilizado, o Threshold, não possui uma carga superior a 41cmH2O, 

os sujeitos provavelmente não chegaram este estágio de fadiga. 

 Este estudo foi o pioneiro a utilizar o processamento baseado na wavelet para 

análise da freqüência de ativação dos músculos inspiratórios. A wavelet forneceu 

uma análise do sinal com elevada qualidade e detalhamento. O processamento 

utilizado detectou a diminuição na freqüência e permitiu ainda avaliação descritiva 

adicional do comportamento da freqüência incluindo sua predominância, distribuição 

e taxa de relaxamento antes e durante o momento da fadiga. Visto que a freqüência 

de ativação esta relacionado com o tipo de fibra ativada essas informações 

fornecidas informam acerca do recrutamento muscular. Através destes resultados é 

possível concluir que o uso de um processamento adequado pode aperfeiçoar o uso 

da SEMG tanto na pesquisa quanto na prática clínica. 

 Este estudo encontrou ainda diferentes comportamentos e adaptações a 

carga em cada gênero. As mulheres tiveram uma alteração de volume, conseqüente 

da imposição de carga, mais precoce que os homens e mais concentradas na região 

apical, enquanto os homens distribuíram mais as alterações de volume. Na atividade 

muscular os homens tiveram uma maior alteração de freqüência de ativação, 

justificada pela diferença na composição de fibras, que nas mulheres tendem a ser 

mais tônicas e, portanto, mais específicas para o exercício desenvolvido. 

O desenvolvimento da pesquisa proporcionou um trabalho interdisciplinar 

envolvendo a área de fisioterapia e engenharia biomédica. A interdisciplinaridade 

permitiu a elaboração de um trabalho integral e abrangente, proporcionando a união 

dos conhecimentos técnicos e matemáticos da engenharia biomédica com a 

fisioterapia e os conhecimentos da fisiologia aplicada.  

 Baseado nisto, o uso integrado das técnicas forneceu informações mais 

completas da função pulmonar com dados de ventilação e dos músculos que a 
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exercem. A avaliação mais detalhada permite uma maior compreensão das técnicas 

utilizadas e assim uma utilização mais eficaz das mesmas. A partir deste estudo, 

sugerem-se estudos com a integração dos métodos em diferentes técnicas 

terapêuticas e em diferentes populações para uma maior compreensão das 

mesmas. 
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Apêndice I 

                     
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Projeto: “Eletromiografia e Pletismografia Ópitico-Eletrônica na avaliação respiratória.” 

Pesquisadores: Alana Elza Fontes da Gama, Marco Aurélio Benedetti Rodrigues e Armèle 

Dornelas de Andrade.  

Contato: Laboratório de Fisioterapia Cardiorrespiratória – UFPE; telefone: 21268496 
 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Eletromiografia e Pletismografia Ópitico-
Eletrônica na avaliação respiratória.”Você foi selecionado por não estar enquadrado nos critérios de 
exclusão e por estar numa faixa etária entre 18 e 30 anos. Se sua participação não é obrigatória. A 
qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 
trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Universidade Federal de 
Pernambuco. Os objetivos deste estudo são de analisar a aplicação integrada de duas técnicas de 
avaliação respiratória, a pletismografia óptico-eletrônica (POE) e a eletromiografia (EMG), com o 
proposto de encontrar correlações entre a cinemática da caixa torácica, o potencial gerado pelos 
músculos e as pressões respiratórias; e entre a freqüência de ativação dessa musculatura com o nível 
de fadiga e tipos de fibras musculares ativadas Sua participação nesta pesquisa consistirá em ser 
avaliado pelo Pletismógrafo Óptico-eletrônico e Eletromiografo executando manobra de 
manuvacuometria, técnica que avalia pressão gerada pelo sistema respiratório, e durante o 
threshold, técnica de treinamento no qual você irá respirar contra uma leve resistência que será 
progredida gradualmente. Os procedimentos realizados na pesquisa seguem protocolos 
padronizados e vastamente utilizados, corroborando, dessa forma, para a segurança e viabilidade da 
pesquisa. Além disso, os voluntários desse estudo serão indivíduos saudáveis apresentando assim 
risco mínimo aos mesmos, podendo ser referentes à possível apresentação de esforço respiratório. 
Os benefícios relacionados com a sua participação são de fornecer informações adicionais na 
avaliação do sistema respiratório, o que ampliará os conhecimentos na área proporcionando novas 
pesquisas e desenvolvimento. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais, e 
asseguramos o sigilo sobre suaparticipação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar 
sua identificação de maneira sigilosa, assegurando sua privacidade. Você receberá uma cópia deste 
termo onde consta o telefone e o endereço instituição e do pesquisador. Dessa forma poderá tirar 
suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 
 

O (a) voluntário (a) ____________________________________________, CPF número: 
_____________________ telefone ____________________ concorda com a realização do teste e 
permite a utilização de fotos ou de qualquer material que seja necessário para a realização da 
pesquisa.  
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 
em participar.  
Assinatura do voluntário: ____________________________________________ 
Testemunha da pesquisa (1):_____________________________________________ 
Testemunha da pesquisa (2):_____________________________________________ 
 
Assinatura do Pesquisador: __________________      Data:____/____/____ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

         CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

       DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
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Apêndice II 

Ficha de Avaliação  
 
Projeto: “Eletromiografia e pletismografia óptico-eletrônica na avaliação respiratória.” 

Pesquisadores: Alana Elza Fontes da Gama, Marco Aurélio Benedetti Rodrigues e Armèle Dornelas 

de Andrade.  

 
IDENTIFICAÇÃO:                                                                              DATA 
 
Nome: _________________________________      Idade: __ Sexo: ______________________  
Telefone: __________________________Email: _____________________________________  
Avaliadores: __________________________________________________________________  
 
AVALIAÇÃO: 
 
História Clínica / Medicamentos: __________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 
Exame Físico: 

Peso Altura IMC PA FC FR SpO2 

     x    

 
Espirometria: 

Espirometri
a Forçada 

VEF1 CVF PFE VEF1% F2575 VVM Idade 
Pulmonar 

Medido               

%             

Predito        

 
Pressão Máxima  

 1ª Medida 2ª Medida 3ª Medida 4ª Medida 5º Medida 

Inspiratória PI          

Expiratória PE         

 
Arquivo OEP:  

Coleta Arquivo / Observações 

Respiração Tranqüila   

PI    

PE   

Threshold Carga (   0           )   

Threshold Carga (    10          )   

Threshold Carga (      15        )   

Threshold Carga (        20      )   

Threshold Carga (          25    )   

Threshold Carga (            30  )   

Threshold Carga (   35           )   

Threshold Carga (     40         )   

Threshold Carga (  0 pos     )   



100 

 

Anexo 

 

 


