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RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: O tônus muscular, determinante para o desenvolvimento motor do bebê, 

atualmente é mensurado através de avaliação clínica, cujo resultado depende da 

interpretação e experiência do examinador. Um instrumento de medida neurofisiológica 

para quantificar as variações do tônus muscular ainda na fase neonatal poderia detectar 

pequenas alterações do tônus ou distúrbios secundários e possibilitar a monitoração e 

escolha do tratamento mais adequado. OBJETIVO: Avaliar através da eletromiografia de 

superfície (EMG) a atividade mioelétrica para quantificação do tônus de recém-nascidos 

a termo (RNT) e pré-termo (RNPT) em grupos musculares flexores de membro superior 

(MS) e inferior (MI). MÉTODOS: Estudo analítico observacional de corte transversal, 

com amostra de conveniência de 50 neonatos (40 RNT, 10 RNPT). Foi aplicado o Teste 

de Dubowitz para avaliação clínica do tônus e, concomitantemente, foi captado o registro 

eletromiográfico. Pela EMG, obtiveram-se valores da frequência média (Root Mean 

Square) em microvolt (µv), da atividade espontânea e provocada de flexores de braço e 

perna. Os valores foram normalizados pelo pico máximo (percentil 100). RESULTADOS: 

A amostra foi composta por RNT representando tônus clinicamente normal e por RNPT 

apresentando baixo tônus, sendo a EMG capaz de detectar diferença quantitativa entre 

os grupos (p<0,05). Com base nas médias entre os percentis 25 a 75, um sinal entre 

30,0 a 46,3% em MS e 30,6 a 44,0% em MI parece caracterizar o intervalo esperado 

para atividade eletromiográfica espontânea em RNT saudáveis, enquanto que para os 

testes provocados, os valores variam entre 37,2 a 46,6% para MS e 40,6 a 47,2% para 

MI. CONCLUSÃO: A avaliação EMG foi capaz de detectar variações do tônus em 

conformidade com a avaliação clínica. Associada à avaliação clínica neurológica, a 

eletromiografia pode ser utilizada na neonatologia como um recurso complementar 

diferenciado por analisar, de forma quantitativa, as variações de tônus muscular. 

 

PALAVRAS CHAVES: Tônus muscular, recém-nascido, prematuro, eletromiografia. 



 

 

ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Muscle tone is crucial for baby's motor development, is now measured 

by clinical evaluation, the result depends on the interpretation and experience of the 

examiner. A neurophysiological measurement instrument to quantify changes in muscle 

tone in the neonatal period could also detect small changes in tone or secondary 

disturbances and enable the monitoring and choose the most appropriate treatment. 

OBJECTIVE: To evaluate by surface electromyography (EMG) to quantify the 

myoelectric activity of the tone of newborns at term and preterm in the flexor muscle 

groups of the upper limb and lower. METHODS: Analytical observational cross-sectional 

convenience sample of 50 neonates (40 at term, 10 preterm). We used the Dubowitz test 

for clinical evaluation of tone and concomitant electromyographic recording was 

captured. For the EMG, we obtained values of the average frequency (Root Mean 

Square) in microvolts (uV), the spontaneous activity and caused the flexor muscles of 

arm and leg. The values were normalized by the peak maximum (100th percentile). 

RESULTS: The sample consisted of clinically normal tone newborns at term representing 

and presenting preterm low tone, EMG is able to detect quantitative difference between 

the groups (p <0.05). Based on the average between the percentiles 25 to 75, a signal 

between 30.0 to 46.3% in arm and 30.6 to 44.0% in leg seems to characterize the 

expected range for spontaneous electromyographic activity in healthy at term, while for 

the tests caused the values range from 37.2 to 46.6% for arm and 40.6 to 47.2% for leg. 

CONCLUSION: EMG evaluation was able to detect changes of tone in accordance with 

the clinical evaluation. Associated with clinical neurological examination, 

electromyography can be used in neonatology as a complementary differentiated by 

analyzing, quantitatively, the changes in muscle tone. 

 

KEY WORDS: Muscle tone, newborn, premature, electromyography. 
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 APRESENTAÇÃO GERAL 

 

As alterações do tônus muscular representam uma necessidade de atenção 

especial para possíveis intervenções na população infantil. É importante a identificação 

do desenvolvimento anormal de um bebê o mais precocemente possível, para que 

qualquer distúrbio secundário possa ser prevenido ou tratado com melhores resultados.  

O tônus muscular é um importante determinante para o desenvolvimento motor 

dos recém-nascidos pré-termo (RNPT). Existe um avanço crescente no desenvolvimento 

de técnicas e dispositivos que auxiliam para um olhar mais investigativo sobre as 

condições neurofisiológicas. Uma vez que a avaliação clínica neurológica pode estar 

vulnerável à subjetividade do avaliador, a utilização de ferramentas que caracterizem de 

forma quantitativa determinados aspectos da avaliação clínica poderia favorecer a 

identificação mais precoce, ainda na fase neonatal, de alterações neurológicas dos 

RNPT. Isto resultaria em facilitar a adoção de estratégias terapêuticas específicas e 

dirigidas, uma vez que se sugere que essas estratégias, se iniciadas precocemente, 

apresentarão potencial para melhorar o prognóstico neurológico global desses pacientes 

em longo prazo.  

Nesse sentido, o EMG pode ser uma alternativa válida para detecção precoce das 

anormalidades tônicas (hipotonia ou hipertonia) e assimetrias, fornecendo importante 

contribuição sobre as condições neurofisiológicas do neonato. 

Assim, pelas razões acima descritas, foi elaborada a presente dissertação, 

visando utilizar a eletromiografia de superfície na avaliação do tônus em neonatos, como 

um instrumento capaz de quantificar a atividade espontânea do músculo esquelético. 

 

Segundo as normas do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFPE, o 

trabalho de dissertação, aqui apresentado, foi estruturado da seguinte forma: 

 

1. Capítulo de Introdução 

2. Capítulo de Material e Métodos 

3. Capítulo de Referências: contemplando as referências relativas aos capítulos de 

Introdução e Materiais e métodos 



 

 

4. Capítulo de Resultados: apresentado sob forma de um artigo original intitulado 

"Utilização da eletromiografia de superfície na quantificação do tônus muscular 

flexor de recém-nascidos”, submetido à publicação no Jornal de Pediatria. 

5. Considerações finais 

6. Apêndice 

7. Anexos  
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), nascem anualmente 20 

milhões de bebês prematuros e com baixo peso (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004) e 

aproximadamente dois terços de todas as mortes ocorridas durante o primeiro mês de 

vida estão relacionados ao nascimento pré-termo (idade gestacional inferior a 37 

semanas), colocando-o como a principal causa de morte neonatal (SILVA e NUNES, 

2005). 

Entretanto, os avanços científicos nos cuidados perinatais e o aumento do 

número de unidades de terapia intensiva neonatal com alto nível de tecnologia têm 

contribuído significativamente para a redução da mortalidade e morbidade dos recém-

nascidos de alto risco (CARVALHO e GOMES, 2005). Consequentemente, os 

prematuros tem tido maior sobrevida, entretanto acompanhada por maior ocorrência de 

disfunções neurológicas (WILSON-COSTELLO et al, 2004; OHGI et al, 2004). 

Nesse sentido, bebês prematuros ficam mais susceptíveis às disfunções 

neurológicas, uma vez que a maturação dos sistemas interativos está em plena 

atividade. O período entre 20 e 32 semanas após a concepção caracteriza-se por um 

rápido crescimento e desenvolvimento cerebral, e qualquer intercorrência nesse período 

pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor (COLVIN, MCGUIRE e FOWLIE, 

2004), ocasionando um desenvolvimento neuro-sensório-motor inferior aos recém-

nascidos a termo (RNT), o que tem chamado à atenção de diversos pesquisadores 

(GOLIN et al, 2009; MERCURI et al, 2003). 

Outro fator de risco para o desenvolvimento reside no fato que, no terceiro 

trimestre da gestação, o desenvolvimento cerebral é extremamente ativo, e as 

intervenções médicas, em particular o uso de corticóide, tratamento frequente nos 

prematuros, podem ter efeito tóxico direto com necrose neuronal e interferência em 

processos de cicatrização, possibilitando maior risco de desenvolver problemas 

neurológicos (ANDERSON e DOYLE, 2006). 

Os RNT apresentam tônus flexor fisiológico, enquanto a hipotonia é característica 

comum nos recém-nascidos pré-termo (RNPT), visto que, fora do ambiente uterino, não 

mais experimentam a contenção uterina e a resistência ao movimento oferecida pelo 
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líquido amniótico no último trimestre de gestação (MERCURI, DUBOWITZ, BROWN e 

COWAN, 1998). Além do posicionamento prolongado no ambiente intrauterino, já foi 

estabelecido que o desenvolvimento do tônus muscular de RNT e RNPT também está 

intimamente relacionado com a maturação do Sistema Nervoso Central (SAINT-ANNE 

DARGASSIES, 1974; AMIEL-TISON et al, 1999). 

Esses bebês prematuros podem apresentar várias complicações e dificuldades 

para a adaptação à vida extrauterina. Do ponto de vista neuromotor, normalmente 

apresentam suas extremidades posicionadas em padrões de extensão e abdução, 

resultante da falta de flexão fisiológica; os reflexos primitivos podem estar ausentes ou 

diminuídos e a movimentação espontânea é mínima, conforme o grau de prematuridade 

(MOTA, SÁ e FROTA, 2005). Desse modo, não fazem contrapeso do tônus flexor para 

compensar a progressão normal do tônus extensor, o que causa um desequilíbrio entre 

esses grupos musculares (agonistas e antagonistas). Esse desequilíbrio pode interferir 

no desenvolvimento do controle da cabeça, no equilíbrio sentado, na aquisição das 

habilidades e na coordenação bilateral. Secundária à diminuição do uso da linha média e 

à aquisição de habilidades, a imagem corporal e as habilidades exploratórias podem 

estar adversamente afetadas (BOBATH, 1980). 

Assim, as alterações do tônus muscular apresentadas pelos RNPT demonstram a 

necessidade de atenção especial para possíveis intervenções nesta população. 

Salienta-se a importância da identificação do desenvolvimento anormal de um bebê o 

mais precocemente possível, para que qualquer distúrbio secundário possa ser 

prevenido ou tratado com melhores resultados (PEDERSEN, SOMMERFELT e 

MARKESTAD , 2007; VAN KRANEN-MASTENBROCK et al, 1993).  

O tônus muscular é um importante determinante para o desenvolvimento motor 

dos RNPT. A avaliação do tônus pode ser feita clinicamente através da realização de 

movimentação passiva contrária à ação do músculo, identificando-se o grau de 

resistência ao movimento de estiramento ou através da observação da posição dos 

segmentos corporais em relação à gravidade (WARD, 2000; PISANO, et al, 1996; 

PINELLI e LORENZO, 1989). 

Dentre os testes clínicos para avaliação do tônus muscular, os mais utilizados são 

os propostos por autores como Saint-Anne Dargassies (1974), Dubowitz et al (1984), 

Ballard et al (1991) e Amiel-Tison et al (1999). Os exames clínicos propostos por esses 

autores contemplam diferentes variáveis, mas as que se referem à postura e tônus 
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muscular possuem alguns itens comuns a todos, sendo seu diferencial a complexidade 

do exame, a população alvo e a forma de pontuar e classificar seus escores.  

O teste proposto por Dubowitz é reconhecido internacionalmente e largamente 

utilizado na prática clínica e em pesquisas por ser aplicável tanto em RNT quanto em 

RNPT (EL-DIB et al, 2011; SOUZA, STOPIGLIA e BARACAT, 2009; RICCI et al, 2008). 

Além de sua validade científica, esse método possui várias vantagens, pois é de fácil 

aplicabilidade, possui instruções simples, pode ser realizado em parte com escore de 

pontuação e classificação em cada item, podendo ser utilizado por qualquer profissional 

da saúde com conhecimento na área de neurologia (DUBOWITZ, MERCURI, 

DUBOWITZ, 1998; DUBOWITZ, RICCI e MERCURI, 2005). 

O tônus muscular é usualmente definido como a resistência percebida pelo 

examinador durante o movimento passivo imposto a um membro voluntariamente 

relaxado (LANCE, 1980). Alguns autores afirmam que essa resistência é resultante da 

interação entre as características elásticas e viscosas do tecido contrátil muscular, do 

tecido conectivo intramuscular, do tendão e dos tecidos articulares, além da inércia do 

membro e do estímulo reflexivo orientado ao músculo no qual o principal reflexo 

envolvido seria o de estiramento (PISANO et al, 1996). O tônus é neurologicamente 

modulado pelos centros controladores durante o planejamento do movimento, mas se 

um segmento corporal estiver relaxado, a resistência sentida pelo examinador será 

resultante somente do componente passivo (SHEEAN, 2002). 

Ainda assim, a definição e classificação de tônus permanecem subjetivas e 

discordantes, pouco sensíveis às mudanças pequenas ou moderadas do tônus, além de 

seus resultados somente poderem ser aplicados a uma escala ordinal (YLINEN, 2006). 

Sheean (2002), por exemplo, afirma que alterações observadas clinicamente muitas 

vezes são causadas por fraqueza muscular ou contração ativa do paciente, quando este 

não consegue relaxar o suficiente, levando uma avaliação equivocada do tônus. 

Entretanto, é muito discutido atualmente que a avaliação clínica tem caráter 

qualitativo e é vulnerável à subjetividade e interpretação do examinador. Assim, nas 

últimas décadas, muitos estudos defendem que o advento de técnicas mais avançadas 

de exames subsidiários de neuroimagem e investigações neurofisiológicas não reduziu o 

valor da avaliação clínica dos RN, uma vez que continua sendo o recurso mais acessível 

(PEDROSO E ROTTA, 2003; MERCURI et al, 1999; MELLO et al, 1998). 

Vários pesquisadores têm se dedicado ao estudo quantitativo do tônus e de suas 

alterações em adultos, com o objetivo de padronizar um equipamento que possa ser 
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utilizado na prática clínica e que classifique o tônus em uma escala contínua 

(LEONARD, STEPHENS e STROPPEL, 2001; PANDYAN et al, 2001; O'DWYER, ADA e 

NEILSON, 1996; PISANO et al, 1996).  

Sua avaliação pode ser feita de forma quantitativa com equipamentos específicos, 

mas esta avaliação quantitativa ainda é realizada majoritariamente em estudos 

experimentais, enquanto que na prática clínica a avaliação qualitativa é a única utilizada, 

e depende altamente da experiência e subjetividade do examinador (POLATO, SOUZA e 

PINO, 2010).  

Entre os procedimentos biomecânicos para examinar a função muscular, destaca-

se a eletromiografia (EMG), que estuda os fenômenos bioelétricos que ocorrem nas 

membranas celulares das fibras musculares esqueléticas durante o repouso, um esforço 

mínimo ou um esforço contrátil máximo (BASMAJIAN e DE LUCA, 1985). O registro 

eletromiográfico capta a atividade elétrica determinada pela despolarização, que se 

manifesta como potencial de ação da unidade motora. Para esse registro, utiliza-se um 

sistema de captação do sinal biológico (placa de aquisição dos sinais, amplificador, 

sistema de canais, eletrodos) e um software para processamento do sinal (LUCA, 1997).  

A necessidade do estudo quantitativo do tônus muscular fez também com que 

alguns autores desenvolvessem equipamentos para mensurar a resistência articular ao 

movimento passivo. Neste tipo de caracterização, a medida da atividade elétrica por 

meio do sinal de EMG é bastante comum para descartar trechos de movimento onde a 

musculatura não se encontra relaxada (LEE et al, 2002; GORDON et al. 2006; DANTAS, 

2008) ou para detectar a presença de reflexo de estiramento (PISANO et al, 2000). 

Logo, o paciente precisa ser capaz de colaborar e compreender as instruções para esse 

protocolo de avaliação.  

Por isso, fica inviável o uso desses equipamentos específicos em neonatos. Nesta 

população, no entanto, a EMG de superfície já foi utilizada para mensurar a resistência 

ao estiramento passivo considerando, assim, fonte de detecção do tônus muscular, 

conforme os estudos de Maekawa e Ochiai (1975) e Marcus e Hans (1982). 

O primeiro estudo eletromiográfico em neonatos foi realizado por Maekawa e 

Ochiai em 1975, avaliando a hipertonia flexora das extremidades de recém-nascidos 

saudáveis e comparando com a resposta da avaliação clínica antes e após as 48 horas 

de vida. Posteriormente, em 1982, Marcus e Hans também utilizaram a avaliação 

eletromiográfica como uma nova proposição em pesquisa na área de psiquiatria para 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marcus%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hans%20SL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marcus%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hans%20SL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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quantificar o tônus muscular neonatal em filhos de mulheres usuárias de drogas e não 

usuárias.  

Em revisão de literatura, verificou-se grande lacuna a partir de então, havendo 

registro de novos estudos apenas recentemente (BARRADAS, 2010), com utilização da 

EMG de superfície para medir o ganho da atividade muscular espontânea dos flexores 

do cotovelo e joelhos e músculos abdominais em RNPT submetidos ao Método Mãe 

Canguru. 

Entretanto, no universo científico atual, pouco se conhece sobre a utilização da 

EMG de superfície sobre a flutuação do tônus muscular em neonatos, não havendo 

valores de referência deste instrumento neurodiagnóstico para esta população.  

A utilização desta ferramenta poderia favorecer a identificação mais precoce, de 

alterações neurológicas em RNPT, facilitando a adoção de estratégias terapêuticas 

específicas e dirigidas, uma vez que se sugere que essas estratégias, se iniciadas 

precocemente, apresentarão potencial para melhorar o prognóstico neurológico global 

desses pacientes em longo prazo. 

Outra vantagem da avaliação com EMG reside no fato que, diferentemente da 

avaliação clínica neurológica que, de alguma forma, está vulnerável à subjetividade do 

avaliador, a avaliação com EMG fornece dados quantitativos, mais aplicáveis em 

estudos comparativos. Nesse sentido, a obtenção de dados de referência que possam 

caracterizar a atividade eletromiográfica em RNT e RNPT é relevante, pois fornece mais 

subsídios para um acompanhamento da evolução do quadro do tônus, através de uma 

análise mais rica e precisa da condição neuromuscular. Em condições patológicas ou 

outras que inspirem cuidados, como nos prematuros, a identificação precoce de 

alterações de tônus e desvios do desenvolvimento neuromuscular permitem estabelecer 

estratégias efetivas para minimizar suas consequências e promover melhor qualidade de 

vida a longo prazo (MELLO et al, 1998). 
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OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Quantificar o tônus muscular em RNT e RNPT através da eletromiografia de 

superfície. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar através da eletromiografia de superfície a atividade muscular flexora de 

membro superior e inferior em RNT e RNPT. 

 Avaliar o tônus muscular de RNT e RNPT através de uma escala clínica 

(Dubowitz). 

 Verificar se a avaliação EMG detecta a variação de tônus entre RNT e RNPT em 

conformidade com a avaliação clínica. 

 Caracterizar o intervalo esperado de valores EMG para o tônus muscular de RNT. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1 Desenho de estudo 

 

A pesquisa foi delineada como um estudo analítico observacional de corte 

transversal. 

 

2.2 Aspectos éticos 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do CISAM, de 

acordo com a exigência da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEPE), 

resolução196/96 do Conselho Nacional de Saúde, antes do início da coleta de dados. 

Foi aprovado com registro CAAE 0012.0.250.000-10 (anexo 1).  

Além do Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) elaborado para os 

pais ou responsáveis pelos bebês (anexo 2), foi elaborado um documento semelhante 

direcionado aos médicos responsáveis (anexo 3). Só após o consentimento declarado 

nestes dois documentos, os bebês foram incluídos na pesquisa.   

As avaliações desta pesquisa ofereceram riscos mínimos aos bebês, pois são 

procedimentos simples e não invasivos. Entretanto, o RN poderia vir a apresentar 

alguma irritação da pele ao eletrodo adesivo, o que não é comum por serem 

hipoalergênicos.  

 

2.3 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado nas enfermarias e nas Unidades de Cuidados 

Intermediários (UCI) neonatais do Centro Integrado Amaury de Medeiros (CISAM), 

localizado na cidade de Recife- PE.  

O CISAM é um órgão da Universidade de Pernambuco, referência no Estado para 

o atendimento integral à gestantes de alto risco pela rede SUS (Sistema Único de 
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Saúde). Composto por uma equipe multidisciplinar, presta atendimento integral à saúde 

da mulher e da criança durante o pré-natal, parto e a nível ambulatorial de seguimento.  

 

2.4 Período do estudo 

 

O estudo foi realizado no período de junho a setembro de 2010. 

 

2.5 População do estudo 

 

A população do estudo foi composta por recém-nascidos a termo (RNT) e recém-

nascidos pré-termo (RNPT), internados nas enfermarias e UCI do CISAM, 

respectivamente. 

 

2.6 Critérios de elegibilidade 

 

2.6.1 Critérios de inclusão 

 

 RNT: idade gestacional de 37-42 semanas, com idade pós-natal entre 24 e 72 

horas de vida. 

 RNPT moderado: idade gestacional entre 32-35 semanas, com idade pós-natal 

até 7 dias de vida. 

 Estabilidade clínica: frequência respiratória entre 30-60 rpm, frequência cardíaca 

entre 120-160 bpm, saturação periférica de oxigênio (SatO2) acima de 89%, 

ausência de sinais de desconforto respiratório (Boletim de Silverman Andersen < 

4), ausência de cianose ou palidez e dor/desconforto.  

 Estado comportamental adequado conforme o protocolo de Dubowitz 

(DUBOWITZ, MERCURI e DUBOWITZ, 1998): estado 4 ou 5 de Brazelton, ou 

seja,  acordado em alerta inativo ou ativo (Anexo 4).  

 

2.6.2 Critérios de exclusão 

 

 Apgar menor que 7 no 5˚ minuto; 
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 Classificação como pequeno para a idade gestacional (PIG), conforme o gráfico 

da relação idade gestacional com o peso de nascimento; 

 Hemorragia intracraniana grau III ou IV ou leucomalácia periventricular 

(diagnosticado por ultrassonografia transfontanela registrado no prontuário 

médico); 

 Infecção do SNC (meningite e encefalite); 

 História de convulsão; 

 Submetido à ventilação mecânica no momento da avaliação; 

 Uso de medicamentos que interfiram no estado de consciência, como sedativos; 

 RN submetido à fototerapia, oxigenioterapia ou com acesso venoso que os 

impedissem de serem levados à sala de avaliação; 

 Enterocolite necrosante na época do exame; 

 Malformações congênitas, síndromes genéticas, desordens neurológicas 

diagnosticadas ou doenças infecciosas congênitas STORCH (sífilis, 

toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes); 

 

2.7 Amostra 

 

A amostra estudada foi obtida por demanda e por conveniência por recém-

nascidos internados CISAM, formada por dois grupos. O primeiro grupo foi composto por 

RNT internados nas enfermarias e o segundo grupo, formado por RNPT internados nas 

unidades de cuidados intermediários (UCI). Foram selecionados os RN que atenderam 

aos critérios de inclusão e cujos pais ou responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O número da amostra justifica-se pela demanda de RN internados na 

maternidade que se enquadravam no perfil da pesquisa no período definido para as 

atividades de coleta de dados. 

No período do estudo foram triados 252 bebês para participar da pesquisa, 

porém, 150 não entraram na amostra por não estarem de acordo com os critérios de 

elegibilidade ou por terem recebido alta hospitalar, restando 102 bebês para inclusão. 

Entretanto, houve uma perda amostral de 52 RN por não apresentarem o estado 

comportamental adequado para a realização dos exames (n=30) ou por ocorrência de 

problemas operacionais (n=22) como falha na carga da bateria do eletromiógrafo ou do 
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equipamento de vídeo ou do EMG que demandaram assistência técnica, ou perda do 

correto contato dos eletrodos devido ao peso dos cabos dificultando a permanência do 

eletrodo no local específico da pele e uma boa aquisição de sinal. Assim, restaram 50 

participantes na pesquisa (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de recrutamento dos pacientes. 

 

2.8 Coleta de dados 

 

2.8.1 Coleta das variáveis maternas e neonatais 

Os dados como data e tipo de parto, dia e hora do nascimento, peso ao nascer, 

Apgar, hipóteses diagnósticas, foram coletados através das informações registradas em 

prontuário do serviço médico da instituição. 

 

2.8.2 Triagem da amostra 

 

A seleção dos RN e as avaliações foram realizadas pela pesquisadora 

responsável com o auxílio de duas pesquisadoras colaboradoras, devidamente treinadas 

para a utilização do EMG e manejo de RN. No entanto, para evitar interferência inter-

Triagem de prontuários 

(n=252) 

Excluídos  

(n=150) 

RN elegíveis 

(n= 102) 

RN incluídos (n= 50) 

 

-RNT (n=40) 

-RNPT (n=10) 

Perda amostral 

(n=52) 
- Estado comportamental 

inadequado para a realização dos 

exames (n=30) 

- problemas operacionais (n=22) 
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examinador, as manobras da avaliação clínica e a colocação dos eletrodos para a 

aquisição da EMG foram executadas pela pesquisadora principal. Dessa forma, o 

examinador não era cego para os grupos devido às óbvias diferenças físicas entre os 

recém-nascidos a termo e pré-termo. A pesquisadora principal tinha experiência com o 

manuseio de recém-nascidos prematuros e realizou treinamento com profissionais 

habituados a utilizar o equipamento. 

Na unidade Neonatal, especificamente nas enfermarias e unidades de cuidados 

intermediários, era realizada a checagem dos prontuários onde se obtinham os dados 

dos pacientes e, desta forma, era analisado se o RN atendia aos critérios de inclusão 

exigidos pelo estudo. Em seguida, era obtida com o médico responsável uma atestação 

da estabilidade clínica do bebê para que fosse submetido às avaliações. Posteriormente, 

solicitava-se a autorização da mãe ou responsável pela criança para a participação na 

pesquisa, sendo solicitado que estivessem presentes durante as avaliações. A triagem 

seguiu as etapas ilustradas na figura 2. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de triagem dos pacientes. 

Unidade Neonatal do CISAM 

Checagem de prontuários 

Critérios de elegibilidade 

Autorização médica e assinatura do TCLE  

Não assinou Assinou 

Realizar: 

- Teste de Dubowitz  

- Avaliação eletromiográfica. 
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2.8.3 Avaliação do tônus muscular  

 

 Avaliação clínica de Dubowitz 

Este teste de avaliação clínica foi utilizado no presente estudo com a finalidade de 

apontar o estado de tônus na população avaliada segundo um teste clínico validado. 

Dessa forma, utilizando o teste na população alvo de RNT, tem-se a segurança de que o 

tônus apresentado estará dentro dos limites normais, enquanto que na população de 

RNPT que reconhecidamente apresenta tônus mais baixo, o mesmo será definido, 

fornecendo um caráter de comparação durante o uso da EMG. 

A realização do Teste de Dubowitz consiste em um exame neurocomportamental 

que pode ser administrado tanto para bebês a termo como para prematuros, durante o 

período neonatal, com a finalidade de avaliar o tônus muscular do neonato a fim de 

detectar precocemente anormalidades neurológicas. É facilmente realizado, em curto 

espaço de tempo, uma vez que a ficha de avaliação traz figuras ilustrativas e instruções 

objetivas para facilitar sua pontuação.  

Os itens avaliados foram a postura global, onde se observa a postura adotada 

pelo RN quando deitado em supino; a manobra do ângulo poplíteo, através da extensão 

passiva do joelho verificando a amplitude de movimento alcançada; e a manobra de 

recolhimento do braço, através da extensão passiva e liberação do antebraço para 

recolhimento espontâneo em flexão (figura 3). 

 

Figura 3: Itens da Avaliação Clínica do Tônus segundo Dubowitz utilizados no 

presente estudo. 
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As manobras foram pontuadas conforme protocolo atualizado do exame 

neurológico de Dubowitz (DUBOWITZ, MERCURI e DUBOWITZ, 1998), que avalia 

através de um diagrama que apresenta cinco opções de respostas classificadas de 1 a 

5, onde 1 representa maior hipotonia e 5 maior tônus. O anexo 5, refere-se à avaliação 

utilizada no estudo, onde se pode observar os 3 testes utilizados que foram extraídos da 

dimensão Tônus da avaliação Dubowitz. Caso haja dúvida entre as opções de resposta 

foi dado o escore “meio apropriado” (por exemplo, em caso de dúvida entre as colunas 2 

e 3 considera-se 2,5).  

Esta avaliação clínica possibilita analisar o escore esperado para a IG em cada 

item separadamente (escore bruto), como se pode observar no anexo 6, que 

corresponde a tabela de conversão de escores brutos em escores de otimalidade, onde 

o escore 1 representa tônus normal, 0,5 é considerado limítrofe e 0 hipotônico.  

 

 Eletromiografia de superfície 

Para a avaliação quantitativa da atividade elétrica muscular do bebê foi utilizado o 

registro eletromiográfico através do equipamento Miotool 400 (Miotec Equipamentos, 

Biomédica, Brasil, 2009). Trata-se de um eletromiógrafo (EMG) de superfície, portátil, 

que mede 14,0 x 5,0 x 13,5 cm, possui quatro canais e foi acoplado a um computador 

portátil (Notebook HP Mini-Note 2133 Netbook VIA C7 8" 1.6GHz 1GB 120GB), 

conforme ilustrado na figura 4.  

 

Figura 4: Eletromiógrafo de Superfície. 
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O aparelho utilizado possui um software (Miographic 2,0; ®Miotec, Equipamentos 

Biomédicos-Brasil) para uma completa análise do sinal EMG, que permite que a 

frequência média do Root Mean Square (RMS) seja calculada e, posteriormente, 

normalizada. Logo, para comparar os grupos, os valores da frequência média do RMS 

(µv) foram transformados em valores de percentagem (%) através da normalização pelo 

pico máximo do EMG, ou seja, o valor máximo da avaliação EMG passa a ser o percentil 

100 e os demais valores serão calculados a partir dessa referência. O software também 

permite o tratamento de interferências no sinal, como artefatos mecânicos e ruídos 

externos, através da utilização de filtros totalmente configuráveis pelo usuário. Para o 

processamento de dados foram utilizados os filtros de Butterworth, passa-banda (20 a 

500 Hz) e o North (59-61 Hz ou qualquer outro intervalo de frequência, para eliminar 

interferências específicas).  

A atividade eletromiográfica foi registrada com uma frequência de amostragem de 

2000 amostras/segundo visando a alta representatividade do sinal, alta precisão na 

aquisição do sinal (14 Bits), baixo nível de ruído (< 2 LSB, Low Significative Bit), rejeição 

a modo comum (CMR) de 110db.  

Na aquisição, foram utilizados eletrodos de superfície, especialmente 

desenvolvidos para uso em EMG para uso clínico e pesquisa. Trata-se de eletrodos 

modelo Double (figura 5), bipolares, descartáveis, autoadesivos e com gel condutor de 

contato de Ag/AgCl (prata/cloreto de prata) (®Hal Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, 

Brasil). O gel e adesivo são utilizáveis para pele sensível por serem hipoalergênicos.  A 

distância entre os polos é de 20 mm, segundo recomendado pela Surface EMG for the 

Non-Invasive Assessment of Muscles - SENIAM (HERMENS, FRERIKS, 

DISSELHORST-KLUG. e RAU, 2000). 

  

Figura 5: Eletrodo modelo Double para eletromiografia de superfície. 
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Para a análise dos registros eletromiográficos, foi realizado um “janelamento”, ou 

seja, foi selecionado um trecho do sinal eletromiográfico correspondente ao tônus basal, 

no momento que o RN manteve-se parado em repouso durante a observação da postura 

espontânea, segundo controlado pelo registro em vídeo realizado concomitantemente 

(figura 6). Já nos testes provocados, ou seja, aqueles em que o avaliador faz a manobra 

de extensão passiva do membro foram considerados para análise EMG apenas os 

trechos referentes ao movimento de extensão, para captar a atividade mioelétrica da 

resistência ao estiramento do músculo (figura 7). 

 

Figura 6: Disposição da imagem captada durante a avaliação para escolha do 

“janelamento” do sinal EMG correspondente ao tônus basal durante a observação da 

postura global. 

 

 

Figura 7: Disposição da imagem captada durante a avaliação para escolha do 

“janelamento” do sinal EMG correspondente ao tônus da resistência ao estiramento 

durante e teste do ângulo poplíteo. 

  



16 

 

 Procedimentos de coleta 

Para minimizar os efeitos adversos do ambiente, o RN foi avaliado numa sala 

tranquila e reservada para assim melhor controlar a luminosidade, ruídos, temperatura e 

assim proporcionar um ambiente mais adequado e com menores interferências. Durante 

todo período das avaliações, como procedimento de segurança para evitar refluxo e 

consequente episódio de apneia, o RN era colocado no berço na posição supina sobre 

um plano inclinado (espuma em forma triangular medindo 30 x 40 cm, com inclinação de 

30 graus) e, para que os seus movimentos não fossem limitados, trajava apenas fralda 

descartável. 

Era imprescindível que o bebê estivesse acordado e sem chorar, num estado 

comportamental apropriado conforme exigido pelo exame clínico neurológico, ou seja, 

estado 4 ou 5 segundo a classificação de Brazelton (1973) que corresponde ao estado 

de alerta acordado inativo ou ativo (anexo 4). Respeitar o estado comportamental ideal 

para aplicar as avaliações é de suma importância, uma vez que está intimamente 

relacionado com o desempenho dos RN (BARBOSA, FORMIGA e LINHARES, 2007), 

particularmente em relação à avaliação do tônus. 

Primeiramente foi realizada a avaliação eletromiográfica, e antes de posicionar os 

eletrodos era realizada a assepsia cutânea com álcool a 70%, a fim de diminuir a 

impedância da pele e minimizar os artefatos, para obtenção de uma melhor qualidade de 

aquisição do sinal. Diferentemente do protocolo para adultos jovens, determinado pela 

SENIAM (HERMENS et al, 2000), não houve necessidade de realizar exfoliação da pele, 

uma vez que a pele do RN não suportaria tal agressão, assim como apresenta menor 

bioimpedância, pois não tem pêlos nem acúmulo de gordura. 

A captação de sinal eletromiográfico foi realizada unilateralmente, sempre no lado 

direito em todos os RN, visando captar a atividade muscular de forma simultânea nos 

grupos flexores do membro superior e do membro inferior, nas mesmas condições de 

estado comportamental. Essa denominação como grupo muscular flexor é utilizada no 

presente estudo devido à dificuldade em afirmar a localização exata do eletrodo sobre o 

músculo bíceps braquial ou sobre bíceps femoral, dado as reduzidas dimensões 

corporais dos sujeitos avaliados. 

Visando minimizar o cross-talk de outros músculos (BLANC e DIAMANICO, 2010; 

HERMENS et al, 2000) foram utilizados os menores eletrodos adesivos disponíveis no 

mercado (modelo Double). Os eletrodos adesivos eram fixados na porção central do 

ventre muscular e posicionados ao longo das fibras musculares dos flexores do cotovelo 
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e do joelho, conforme representado na figura 8. Já o eletrodo de referência era fixado 

sobre o maléolo lateral do tornozelo esquerdo. Esses eletrodos eram conectados aos 

cabos referentes aos dois canais que estavam ligados ao EMG, e por sua vez ao 

computador. Antes de iniciar a avaliação eletromiográfica de cada RN os cabos foram 

previamente calibrados, conforme instrução do manual do equipamento. 

 

Figura 8: Colocação dos eletrodos adesivos nos flexores do cotovelo e joelho, 

respectivamente. 

   

 

Após a colocação dos eletrodos, a atividade muscular espontânea do bebê foi 

observada e registrada durante um minuto pelo EMG, enquanto era simultaneamente 

analisada a postura global, que representa o tônus muscular de repouso conforme a 

avaliação clínica. Após essa observação, ainda com captação do registro do EMG, 

continuou-se a aplicação do Teste de Dubowitz, com a realização das manobras para 

avaliar o ângulo poplíteo e o recolhimento dos braços, visando analisar a resposta do 

músculo quanto à perturbação à resistência ao estiramento.  

Da mesma forma, durante esta etapa da avaliação clínica, o registro EMG foi 

realizado para de detectar os sinais referentes à resistência ao movimento de 

estiramento muscular provocado durante a execução do teste clínico. Desta forma, 

valores maiores do sinal EMG sugerem maior tônus do músculo avaliado.   

Finalmente, os dados do exame eletromiográfico, juntamente com o resultado da 

avaliação clínica e a classificação do estado comportamental eram registrados na ficha 

de avaliação (anexo 5).  

A faixa do sinal eletromiográfico era escolhida através de janelamento de acordo 

com a verificação simultânea do registro em vídeo em sincronização temporal com a 

avaliação clínica neurológica de Dubowitz (1998). 
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2.9 Estatística 

 

Para a análise estatística foram utilizados os Softwares SPSS (Statistical Package 

for Social Science) versão 13.0 e o Excel 2007. Todos os testes foram aplicados 

utilizaram nível de significância de p<0,05. 

Foi utilizado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para variáveis 

quantitativas. Na comparação com dois grupos de distribuição normal utilizou-se o teste 

T Student (IG, PN e avaliações EMG) e entre as variáveis com distribuição não normal 

(avaliação Dubowitz e IGC) foi aplicado o teste Mann-Whitney. Para correlacionar as 

avaliações estudadas (eletromiografia e teste clínico de Dubowitz) utilizou-se o 

coeficiente de correlação de Spearman. 

As variáveis correspondentes às avaliações Dubowitz e EMG estão 

representadas pelas medidas de tendência central e medidas de dispersão (mediana, 

média, desvio padrão e interquartil). 
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CAPÍTULO IV  

 

4. RESULTADOS 

 

Os resultados do presente estudo estão apresentados sob forma de artigo 

original, intitulado: “UTILIZAÇÃO DA ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE NA 

QUANTIFICAÇÃO DO TÔNUS MUSCULAR FLEXOR DE RECÉM-NASCIDOS”, 

submetido ao periódico Jornal de Pediatria (anexo 7), classificação B1 segundo a 

CAPES na área de Educação Física, com formatação de acordo com as normas 

exigidas pela revista. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O tônus muscular, determinante para o desenvolvimento motor do bebê, 

atualmente é mensurado através de avaliação clínica, cujo resultado depende da interpretação e 

experiência do examinador. Um instrumento neurodiagnóstico para quantificar as variações do 

tônus muscular ainda na fase neonatal poderia detectar pequenas alterações do tônus. OBJETIVO: 

Avaliar através da eletromiografia de superfície (EMG) a atividade mioelétrica para quantificação 

do tônus de recém-nascidos a termo (RNT) e pré-termo (RNPT) em grupos musculares flexores de 

membro superior (MS) e inferior (MI). MÉTODOS: Estudo analítico observacional de corte 

transversal, com amostra de conveniência de 50 neonatos (40 RNT, 10 RNPT). Foi aplicado o 

Teste de Dubowitz para avaliação clínica do tônus e concomitantemente foi captado o registro 

eletromiográfico. Pela EMG, obtiveram-se valores da frequência média (Root Mean Square) em 

microvolt (µv), da atividade espontânea e provocada de flexores de braço e perna. Os valores 

foram normalizados pelo pico máximo (percentil 100). RESULTADOS: A amostra foi composta 

por RNT representando tônus clinicamente normal e por RNPT apresentando baixo tônus, sendo a 

EMG capaz de detectar diferença quantitativa entre os grupos (p<0,05). Baseado nas médias entre 

os percentis 25 a 75, um sinal entre 30,0% a 46,3% para MS e 30,6% a 44,0% para MI parece 

caracterizar o intervalo esperado para atividade eletromiográfica espontânea em RNT saudáveis, 

enquanto que para os testes provocados, os valores variam entre 37,2% a 46,6% para MS e 40,6% 

a 47,2% para MI. CONCLUSÃO: A avaliação EMG foi capaz de detectar variações do tônus em 

conformidade com a avaliação clínica. Associada à avaliação clínica neurológica, a EMG pode ser 

utilizada na neonatologia como um recurso complementar diferenciado por analisar, de forma 

quantitativa, as variações de tônus muscular. 

PALAVRAS CHAVES: Tônus muscular, recém-nascido, prematuro, eletromiografia. 
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ABSTRACT 

 

Muscle tone is crucial for baby's motor development, is now measured by clinical evaluation, the 

result depends on the interpretation and experience of the examiner. A neurophysiological 

measurement instrument to quantify changes in muscle tone in the neonatal period could also 

detect small changes in tone or secondary disturbances and enable the monitoring and choose the 

most appropriate treatment. OBJECTIVE: To evaluate by surface electromyography (EMG) to 

quantify the myoelectric activity of the tone of newborns at term and preterm in the flexor muscle 

groups of the upper limb and lower. METHODS: Analytical observational cross-sectional 

convenience sample of 50 neonates (40 at term, 10 preterm). We used the Dubowitz test for 

clinical evaluation of tone and concomitant electromyographic recording was captured. For the 

EMG, we obtained values of the average frequency (Root Mean Square) in microvolts (uV), the 

spontaneous activity and caused the flexor muscles of arm and leg. The values were normalized by 

the peak maximum (100th percentile). RESULTS: The sample consisted of clinically normal tone 

RNT representing and presenting preterm low tone, EMG is able to detect quantitative difference 

between the groups (p <0.05). Based on the average between the percentiles 25 to 75, a signal 

between 30.0 to 46.3% in MS and 30.6 to 44.0% in MI seems to characterize the expected range 

for spontaneous electromyographic activity in healthy at term, while for the tests caused the values 

range from 37.2 to 46.6% for MS and 40.6 to 47.2% for MI. CONCLUSION: EMG evaluation 

was able to detect changes of tone in accordance with the clinical evaluation. Associated with 

clinical neurological examination, electromyography can be used in neonatology as a 

complementary differentiated by analyzing, quantitatively, the changes in muscle tone. 

 

KEY WORDS: Muscle tone, newborn, premature, electromyography 
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INTRODUÇÃO 

Sabe-se que os recém-nascidos a termo (RNT) apresentam tônus flexor fisiológico, enquanto a 

hipotonia é característica comum nos recém-nascidos pré-termo (RNPT)
1
. Este fato deve-se não só 

ao posicionamento prolongado no ambiente intrauterino, como também à maturação do Sistema 

Nervoso Central (SNC)
2,3

. Por isso, a alteração do tônus muscular está diretamente relacionada a 

disfunções neurológicas, demonstrando a necessidade da identificação precoce para que qualquer 

distúrbio secundário possa ser prevenido ou tratado com melhores resultados
 4

.  

A avaliação do tônus pode ser feita clinicamente, através da realização de movimentação passiva 

contrária à ação do músculo identificando-se o grau de resistência ao movimento de estiramento 

ou através da observação da posição dos segmentos corporais em relação à gravidade
5,6,7

. Porém, 

sua definição e quantificação permanecem subjetivas e discordantes, pouco sensíveis às mudanças 

pequenas ou moderadas do tônus, além de seus resultados serem aplicados a uma escala ordinal e 

vulnerável à interpretação e experiência do avaliador
8
.  

Protocolos em estudos quantitativos publicados com equipamentos de caráter neurofisiológico 

exigem que o paciente seja capaz de colaborar e compreender comandos
9,10,11,12

, tornando inviável 

o uso desses equipamentos específicos em recém-nascidos. Nesse particular, a EMG de superfície 

poderia se adaptar à avaliação do tônus muscular nessa faixa etária
6
,uma vez que detecta as 

variações fisiológicas das fibras da membrana muscular durante o repouso, contração ou à 

perturbação ao estiramento
13

. 

A EMG pode ser usada para uma série de aplicações, principalmente na área médica clínica, para 

diagnosticar uma doença neuromuscular ou traumática e na reabilitação, como um instrumento 

cinesiológico para estudo da função muscular em atividades específicas
14

. 

A EMG cinesiológica é o procedimento mais comum utilizado para avaliar a função do músculo 

esquelético
15

. Vários estudos
5, 6,16 

tentaram demonstrar algumas características do sinal EMG 

como um instrumento sensível para avaliar as funções musculares. Porém, até os dias atuais, 
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pouco se conhece sobre a utilização da EMG em neonatos, embora haja registros de que a EMG 

de superfície já foi utilizada nesta faixa etária para mensurar a resistência ao estiramento passivo 

de músculos dos membros superiores e inferiores
17,18

 ou sobre a atividade espontânea de músculos 

flexores
19

, sugerindo assim ser fonte de detecção do tônus muscular. Assim, é necessário obter 

dados de referência para a caracterização da atividade muscular em recém-nascidos, tanto RNT 

quanto RNPT. 

O objetivo deste estudo foi avaliar através da EMG de superfície a atividade mioelétrica para 

quantificação do tônus de RNT e RNPT em grupos musculares flexores de membro superior (MS) 

e inferior (MI). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo analítico observacional de corte transversal, no período de junho e setembro 

de 2010 nas enfermarias e nas Unidades de Cuidados Intermediários (UCI) neonatais do Centro 

Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM), localizado na cidade de Recife- PE, 

considerado referência no atendimento a gestantes de alto risco e, consequentemente, em partos 

prematuros. 

Definiu-se como critérios de inclusão neonatos saudáveis e com estabilidade clínica em estado 

comportamental 4 ou 5 segundo Brazelton (acordado em alerta ativo ou inativo)
20

. Os RNT 

apresentavam idade gestacional de 37 a 42 semanas e se encontravam entre 24 e 72 horas de vida 

e os RNPT, idade gestacional de 30 a 35 semanas e até 7 dias após o nascimento.  

Foram excluídos: neonatos pequenos para a idade gestacional; APGAR <7 no 5˚ minuto; história 

de convulsão, infecções, malformações congênitas, síndromes genéticas, desordens neurológicas, 

hemorragia intracraniana grau IV ou V ou leucomalácia periventricular (diagnosticada pela 

ultrassonografia transfontanela). Os RN não deveriam estar fazendo uso de medicamentos que 
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interfiram no estado de consciência, ou submetidos à fototerapia, oxigenioterapia ou acesso 

venoso que os impedissem de serem levados à sala de avaliação. 

A amostra estudada foi obtida por demanda e por conveniência em dois grupos de recém-nascidos 

(RN): a termo (RNT) e pré-termo (RNPT). No período do estudo foram triados todos os RN 

resultando em 252. Foram excluídos 150 por não estarem de acordo com os critérios de 

elegibilidade ou por alta hospitalar, restando 102. Houve uma perda amostral de 52 RN (34 RNT e 

18 RNPT) devido ao estado comportamental inadequado no momento da avaliação de sonolência 

ou irritabilidade (n=30) ou por ocorrência de problemas operacionais (baixa qualidade do sinal 

eletromiográfico) (n=22), portanto, a amostra final constou de 50RN. 

O estudo teve início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do CISAM (CAAE 

0012.0.250.000-10). Os médicos responsáveis autorizaram a avaliação e os responsáveis legais 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

As avaliações foram realizadas numa sala reservada em ambiente adequado para minimizar 

interferências e efeitos adversos. Foi realizado, concomitantemente, a avaliação clínica 

neurológica de Dubowitz
21

 o registro eletromiográfico, sendo os procedimentos registrados em 

vídeo digital para posterior análise.   

O teste Dubowitz
21

 foi utilizado para apontar o estado de tônus na população avaliada segundo 

uma avaliação clínica validada. Dessa forma, utilizando o teste na população alvo de RNT, tem-se 

a segurança de que o tônus apresentado estará dentro dos limites normais, enquanto que na 

população de RNPT que reconhecidamente apresenta tônus mais baixo, um baixo tônus será 

definido, fornecendo um caráter de comparação durante o uso da EMG. 

O método Dubowitz consiste em um exame neurocomportamental que pode ser utilizado em 

bebês a termo e prematuros, durante o período neonatal, levando em consideração os estados de 

consciência. A versão atualizada
21

 possibilita analisar o escore esperado em cada item 

separadamente (escore bruto). Foram usados três itens referentes à avaliação clínica de tônus 
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muscular: postura (observa-se a postura adotada pelo RN quando deitado em supino), manobra de 

recolhimento do braço (extensão passiva seguida da liberação do antebraço para recolhimento 

espontâneo em flexão) e manobra do ângulo poplíteo (extensão passiva do joelho, verificando a 

amplitude de movimento alcançada). As manobras foram pontuadas conforme protocolo 

atualizado do exame neurológico de Dubowitz
21

, que possibilita analisar o escore esperado em 

cada item separadamente (escore bruto), através de um diagrama que apresenta cinco opções de 

respostas classificadas como 1 a 5, sendo 1 o mais hipotônico. Em caso de dúvida entre as opções 

de resposta, foi dado o escore “meio apropriado”.  

Para a avaliação quantitativa da atividade elétrica muscular, foi utilizado o registro 

eletromiográfico (Miotool 400, Miotec Equipamentos, Biomédica, Brasil, 2009). O tratamento de 

interferências no sinal, como artefatos mecânicos e ruídos externos, foi feito por filtros fornecidos 

pelo software Miographic 2,0 (Miotec, Equipamentos Biomédicos-Brasil); com frequência de 

amostragem de 2000Hz e sinais processados com os filtros Butterworth, passa-banda (20 a 500 

Hz) e North (59-61 Hz).  

A captação do sinal EMG foi realizada unilateralmente (lado direito), captando a atividade 

muscular de forma simultânea nos grupos musculares responsáveis pela flexão do cotovelo e do 

joelho através de eletrodos adesivos fixados na porção central do ventre muscular e posicionados 

ao longo das fibras musculares, enquanto o eletrodo de referência era colocado no maléolo lateral 

do tornozelo esquerdo. A denominação de grupo muscular flexor é utilizada no presente estudo, 

pois não se pode afirmar a localização exata do eletrodo sobre o músculo bíceps braquial ou sobre 

bíceps femoral, devido às reduzidas dimensões corporais dos sujeitos. 

Na análise dos registros EMG, foi realizado um “janelamento”, ou seja, a escolha de um trecho do 

sinal eletromiográfico correspondente ao tônus basal, momento que o RN manteve-se parado em 

repouso durante o teste Dubowitz da Postura (registro realizado durante 1 minuto). Nos testes 

provocados da manobra de recolhimento do braço e do ângulo poplíteo da avaliação Dubowitz, 
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foram considerados para análise EMG apenas os trechos referentes ao momento da manobra de 

extensão passiva do membro, que corresponde à perturbação ao estiramento muscular passivo 

indicando o grau de resistência ao tônus flexor. Valores maiores do sinal EMG sugerem maior 

tônus do músculo avaliado. Na avaliação EMG os valores da frequência média do RMS (Root 

Mean Square) medida em microvolt (µv) foram normalizados pelo pico máximo (percentil 100), 

sendo os demais valores obtidos calculados a partir dessa referência.  

Durante as avaliações, o RN, trajando apenas fralda descartável, era colocado na posição supina 

sobre um plano inclinado (espuma em forma triangular medindo 30 x 40 cm, com inclinação de 30 

graus) para evitar refluxo e apneia. A colocação dos eletrodos EMG e as manobras dos testes 

provocados da avaliação clínica eram sempre realizadas pelo mesmo avaliador da equipe de 

pesquisa. 

Para a análise estatística foram utilizados os Softwares SPSS (Statistical Package for Social 

Science) versão 13.0 e o Excel 2007. Todos os testes aplicados utilizaram nível de significância de 

p<0,05. 

Foi utilizado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para variáveis quantitativas. 

Na comparação com dois grupos de distribuição normal utilizou-se o teste T Student (idade 

gestacional, peso ao nascer e avaliações EMG) e entre variáveis com distribuição não normal 

(avaliação Dubowitz e idade gestacional corrigida) foi aplicado o teste Mann-Whitney. Para 

correlacionar as avaliações estudadas (eletromiografia e teste clínico de Dubowitz) utilizou-se o 

coeficiente de correlação de Spearman.  

 

RESULTADOS 

A amostra do estudo foi composta por 50 neonatos, dos quais 40 (80%) foram RNT e 10 RNPT 

(20%). Os RNT apresentaram média da IG de 39 semanas (±1,3) e a média do peso de nascimento 

(PN) de 3250,7g (±428,7). Todos RNPT foram classificados como prematuros moderados (IG de 

34,2±0,5semanas), com idade gestacional corrigida de 34,7(±0,5) semanas no dia da avaliação e 
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classificados como baixo peso ao nascer (média 2254,0g±202,9). Os grupos eram diferentes 

estatisticamente para ambos os parâmetros de IG e PN (p=0,0001). 

As figuras 1, 2 e 3 referem-se à pontuação obtida para o teste clínico Dubowitz específico em cada 

grupo estudado. 

Na avaliação clínica da postura foi verificada diferença entre os grupos RNT e RNPT, 

demonstrando redução do tônus geral no RNPT (p=0,025) (figura 1).  

 

Figura 1: Distribuição dos dados da avaliação clínica de Dubowitz no item Postura para recém-

nascidos a termo e pré-termo 
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RNT: recém-nascido a termo; RNPT: recém-nascido pré-termo; Mann-Whitney (P = 0,025). 

Valores expressos em Mediana. 

 

A figura 2 refere-se à avaliação clínica de Dubowitz quanto à manobra de recolhimento do braço 

(A) e do Ângulo Poplíteo (B), onde em ambas se constata diferença (p<0,0001). Nesta manobra, 

correspondendo à presença do tônus flexor do membro superior, indicando menor tendência à 

flexão do membro apontando para a hipotonia muscular conforme a distribuição na figura 2-A. 

Na manobra do ângulo poplíteo, os RNT apresentaram valor mediano de 4, e a maior 

concentração dos resultados entre 3 e 4, pontuação esta que corresponde ao ângulo poplíteo de 90 
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a 110 graus. Os RNPT obtiveram mediana 1,5, estando a maior concentração da pontuação entre 1 

e 2, uma angulação entre 150-180 graus. 

 

Figura 2: Distribuição dos valores da avaliação Dubowitz nas provas de Recolhimento do 

Braço(A) e Ângulo Poplíteo (B) para recém-nascidos a termo e pré-termo 
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RNT: recém-nascido a termo; RNPT: recém-nascido pré-termo; Mann-Whitney em A e B. 

Valores expressos em mediana. P = 0,0001.  

 

As figuras 3 e 4 representam o comportamento dos grupos estudados referente à média da 

avaliação eletromiográfica que foi registrada durante cada teste clínico Dubowitz. 

Na figura 3 observa-se a atividade EMG espontânea do braço (A) e da perna (B), durante a 

observação clínica da postura global (Dubowitz) e também se constata diferença entre os grupos. 

A média EMG espontânea do braço foi de 39,0% (±9,1) para RNT e 25,7% (±4,4) para os RNPT 

(p=0,0001). Enquanto a média EMG espontânea da perna foi de 36,8% (±8,8) para os RNT e 

24,3% (±8,0) para os RNPT (p=0,001). 

 

 

 

 

 

A                                                             B 
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Figura 3: Distribuição dos dados da avaliação EMG durante atividade Espontânea do Braço (A) e 

da Perna (B) para recém-nascidos a termo e pré-termo  
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RNT: recém-nascido a termo; RNPT: recém-nascido pré-termo; Valores expressos em Média. 

Mann-Whitney (Braço: P = 0,0001; Perna: p=0,001). 

 

A figura 4 representa a avaliação EMG durante as manobras clínicas (exame do recolhimento do 

braço e do ângulo poplíteo) que conferem a resistência à extensão do membro avaliado, 

denominada EMG provocado do braço (A) e da perna (B), respectivamente. Observa-se diferença 

entre os grupos para as avaliações EMG de recolhimento do braço, 42,5% (±5,8) para os RNT e 

34,0% (±5,4) para os RNPT (p=0,003), assim como para do ângulo poplíteo 43,1% (±5,2) para os 

RNT e 35,5% (±7,2) para os RNPT (p=0,015).  
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Figura 4: Distribuição dos dados da avaliação EMG durante a manobra de Recolhimento do Braço 

(A) e do Ângulo Poplíteo (B) para recém-nascidos a termo e pré-termo. 
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RNT: recém-nascido a termo; RNPT: recém-nascido pré-termo; Mann-Whitney (Braço: P = 

0,003; Perna: p=0,015). 

 

Foi utilizado o teste de correlação de Spearman para analisar se as avaliações clínicas versus EMG 

relacionam-se entre si. Foi observada correlação positiva de intensidade moderada (0,509) entre as 

avaliações Dubowitz postural e EMG espontâneo em relação à perna (p=0,01), porém não houve 

correlação para o braço (0,228). Nos testes provocados, ou seja, do recolhimento do braço e do 

ângulo poplíteo, as correlações foram de 0,597 e 0,424 respectivamente, p<0,01.  

Baseado nas médias entre os percentis 25 a 75, um sinal entre 30,0 a 46,3% para MS e 30,6 a 

44,0% para MI parece caracterizar o intervalo esperado para atividade eletromiográfica 

espontânea em RNT saudáveis, enquanto que para os testes provocados, os valores variam entre 

37,2 a 46,6% para MS e 40,6 a 47,2% para MI.  

 

DISCUSSÃO  

O presente estudo propõe um método para avaliar o tônus muscular do RN, quantitativamente, 

através da atividade mioelétrica em repouso e em estiramento passivo. Possivelmente, o aspecto 

mais importante do nosso estudo, a partir de registros anteriores na literatura, foi a utilização da 

A                                                              B 
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eletromiografia durante a execução dos exames de avaliação clínica do tônus muscular, buscando 

maior precisão e sensibilidade num diferencial em relação à maioria dos estudos em bebês, onde a 

maturação do tônus muscular é mensurada através da avaliação clínica, baseada em observações 

visuais e na interpretação do pesquisador. 

No presente estudo houve uma perda amostral significativa devido a diversos fatores. Um deles 

foi a dificuldade dos RN em permanecer no estado comportamental ideal exigido, no momento 

das avaliações
22,23

. O RN dorme a maior parte do tempo, além de ser extremamente vulnerável e 

sensível podendo passar subitamente para estados extremos de sonolência à irritabilidade e choro, 

estados estes inadequados para execução das avaliações.  

Maekawa e Ochiai (1975)
17

 relataram a mesma dificuldade de perda amostral em seu estudo, que 

também envolveu a avaliação do tônus através do exame clínico e EMG em RN.  Avaliaram 107 

RN, mas o resultado do exame neurológico e a amplitude do sinal EMG foram influenciados pelo 

estado comportamental dos bebês, relataram que tiveram grande dificuldade para mantê-los no 

estado ideal (4 ou 5 de Brazelton, ou seja, acordado). Por isso, dos 107 RN examinados, apenas 50 

foram considerados com resultados satisfatórios, numa perda amostral de 46,7%.  

Outro fator que limitou a maior inclusão de prematuros foram os rigorosos critérios de exclusão 

visando obter uma amostra homogênea. No entanto, pode-se considerar que o tamanho da amostra 

utilizada neste estudo foi satisfatória e representativa, uma vez que a amostra foi bastante 

homogênea e os valores de “p”, na análise estatística mostraram um alto nível de significância.  

Em relação à avaliação clínica do tônus muscular, foram constatadas diferenças entre os grupos 

avaliados, conforme previsto na literatura
4, 24,25

. Na postura global espontânea os RNT assumem 

uma postura global mais flexora que os RNPT.  

Entretanto, há na literatura estudos que divergem do presente, uma vez que não observaram um 

indicador de postura idade-dependente na avaliação clínica, ou seja, uma postura que 

caracterizasse especificamente RNT e RNPT
 4,26,27

. Esses achados podem ser justificados pelo fato 
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de que, como a avaliação da postura global verifica momentaneamente o posicionamento dos 

segmentos corporais assumido pelo neonato de forma espontânea, resulta em amplas variações de 

postura que, por sua vez, ainda sofrem grande interferência conforme seu estado 

neurocomportamental. Da mesma forma, na manobra de recolhimento do braço, o exame clínico 

confirma o maior tônus flexor do membro superior nos RNT e menor tendência à flexão nos 

RNPT, apontando para a hipotonia muscular, já esperada nesta população.  

Na manobra do ângulo poplíteo a maior concentração dos resultados nos RNT corresponde ao 

ângulo poplíteo entre 90 e 110 graus e nos RNPT refere-se a uma angulação entre 150-180 graus. 

Esses achados corroboram com o estudo de SILVA E NUNES (2005)
27

 que quantificou através do 

goniômetro o ângulo poplíteo menor para os RNT e maior angulação nos prematuros.  

Num desempenho semelhante à avaliação clínica, as avaliações com EMG foram capazes de 

detectar diferença entre os RNT e RNPT, sejam elas espontâneas ou provocadas, tanto para o 

braço como para a perna. Uma vantagem oferecida pela avaliação EMG é o fato de não ser 

influenciada quanto à interpretação do exame, o que a torna mais impessoal e confiável, embora 

possa sofrer interferência em relação à correta colocação dos eletrodos. 

Observa-se valores mais baixos em todas as avaliações EMG nos RNPT com diferença 

significativa entre os dois grupos estudados, em conformidade com a avaliação clínica Dubowitz 

que detectou menor resistência ao estiramento nos prematuros. Logo, a avaliação EMG foi capaz 

de mensurar quantitativamente as variações de tônus entre neonatos em diferentes condições 

clínicas em concordância com a avaliação clínica neurológica de Dubowitz. Uma vez que o sinal 

EMG é capaz de detectar variações fisiológicas das fibras da membrana muscular
13,16

 tanto em 

repouso, durante uma contração ou à perturbação ao estiramento. O registro eletromiográfico 

capta a atividade elétrica determinada pela despolarização, que se manifesta como potencial de 

ação da unidade motora.  
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Para estimar uma margem de normalidade para a variação dos sinais EMG, desprezando valores 

extremos, optou-se pelo intervalo interquartil (percentis 25 a 75) para a indicação mais correta da 

zona central da distribuição. Assim, um sinal normalizado entre 30% a 46,3% para MS e 30,6% a 

44% para MI parece caracterizar o intervalo esperado para atividade EMG espontânea em RNT 

saudáveis. Já para os testes provocados, os valores são um pouco mais elevados devido à 

resistência ativa à perturbação do estiramento muscular, assim os valores normalizados variaram 

entre 37,2% a 46,6% para MS e 40,6% a 47,2% para MI.  

Foi observada correlação positiva de intensidade moderada entre as avaliações Dubowitz e EMG 

(p=0,01). Essa correlação positiva indica que as variáveis são diretamente proporcionais, ou seja, 

quanto maior o escore de Dubowitz (que corresponde maior tônus flexor) maior será o valor do 

registro EMG, reforçando a possibilidade de quantificar o tônus do neonato também através da 

eletromiografia. Uma vez que o sinal EMG, captado na superfície muscular, representa a 

manifestação da ativação do sistema neuromuscular associado com a contração muscular
13,16

. 

Entre os raros relatos encontrados na literatura, Biassoto, Biassoto-Gonzalez e Panhoca (2005)
15

 

buscaram igualmente correlacionar uma avaliação clínico-fonoaudiológica (palpação) e a 

eletromiografia, na avaliação do músculo masseter em adultos. Embora os autores concluíssem 

que a correlação foi muito baixa entre os dados obtidos na palpação em relação aos dados do 

exame eletromiográfico, afirmam que a palpação muscular não substitui o exame 

eletromiográfico, devendo complementá-lo.  

Desta forma, o estudo reforça a ideia sobre a importância de aderir a uma avaliação objetiva, como 

a EMG, ao olhar clínico, tais como a palpação ou o exame de tônus muscular, sendo mais 

enriquecedora a associação entre esses procedimentos. Vários estudos
 24, 28,29

 afirmam que a 

avaliação clínica continua sendo o recurso mais importante por ser mais acessível à maioria dos 

hospitais, no entanto defendem, conforme seus resultados, que o uso associado de recursos como 
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exames complementares possibilita o aperfeiçoamento de valores de predição de lesões 

neurológicas. 

Os primeiros registros bibliográficos que utilizam a EMG de superfície na avaliação do tônus 

muscular de neonatos foram Maekawa e Ochiai, em 1975
17

 e  Marcus e Hans, 1982
18

, onde 

mensuraram a resistência ao estiramento passivo de músculos flexores dos membros inferiores e 

superiores.  

Na revisão de literatura verificou-se grande lacuna a partir de então, havendo registro de novos 

estudos apenas recentemente. Barradas (2010)
19

 utilizou a EMG de superfície para medir o ganho 

da atividade muscular espontânea dos flexores do cotovelo, joelhos e abdominais em RNPT 

submetidos ao Método Mãe Canguru. Este instrumento mostrou-se competente para quantificar 

pequenas variações do tônus muscular em RNPT avaliados no intervalo de 24 horas pós-

intervenção. Porém, pouco se sabe sobre a flutuação do tônus muscular em neonatos não havendo 

valores de referência para o registro EMG sobre tônus muscular de RN. 

Assim, a EMG de superfície pode ser mais um recurso neurodiagnóstico para a análise do tônus 

muscular de neonatos. O exame clínico associado a instrumentos de avaliação mais modernos e 

sofisticados, como a EMG, devem ser utilizados para a obtenção de maior riqueza de informações 

que contribuirá para o diagnóstico e prognóstico mais seguro.  

Em conclusão, os resultados do presente estudo confirmam a hipotonia muscular esperada para o 

RNPT comparado ao RNT, tanto clínica como eletromiograficamente. Desta forma, pode-se 

afirmar que a EMG mostra-se capaz de detectar pequenas variações do tônus muscular de 

extremidades em neonatos, tornando-se mais um recurso diagnóstico associado à avaliação clínica 

do tônus muscular neonatal, além de fornecer dados quantitativos que podem servir de referência 

para a atenção a neonatos com suspeita de alteração de tônus. 

É interessante a realização de novos estudos utilizando a EMG com amostras maiores de RNPT, 

em diferentes faixas etária de IG, para investigar as variações do tônus muscular a longo prazo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marcus%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hans%20SL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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para acompanhar e verificar os efeitos da prematuridade nessa população e estabelecer pontos de 

corte específicos.  
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CAPITULO V 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo cotou com uma amostra relativamente reduzida, mas o grande número 

de RN excluídos deve-se à grande restrição nos critérios de elegibilidade visando bebês 

saudáveis sem risco de qualquer distúrbio neurológico. Também houve uma 

considerável perda amostral, pois o RN é muito sensível e dificilmente se mantém no 

estado comportamental ideal exigido pela pesquisa (estado 4 ou 5 de Brazelton), ou 

seja, acordado em alerta ativo ou inativo. Desta forma, diversos bebês foram excluídos 

por entrarem num estado de sonolência ou irritabilidade durante a aplicação dos 

exames, ou ainda terem o estado comportamental alterado por funções fisiológicas 

como defecação e fome. 

Vale salientar que estudos voltados à analise do tônus muscular em neonatos 

através da eletromiografia são escassas. O presente estudo teve como objetivo 

comparar instrumentos de avaliação (EMG x clínica) sobre o tônus muscular de RNT e 

RNPT, buscando usar a EMG como ferramenta capaz de contribuir para o crescimento 

dos recursos diagnósticos.  

Verificou-se que o EMG confirma a hipotonia muscular relacionada à idade 

gestacional como na avaliação clínica. Logo, a avaliação EMG mostrou ser um método 

capaz de detectar variações do tônus muscular em conformidade com a avaliação 

clínica de Dubowitz. Desta forma, a eletromiografia pode ser utilizada na neonatologia 

como um recurso diferenciado por analisar, de forma quantitativa, as variações de tônus 

muscular. 

O modelo metodológico proposto por esse estudo parece ser adequado para a 

investigação da quantificação do tônus muscular em RN, considerando que foi possível 

quantificar eletromiograficamente a resistência ao estiramento durante à movimentação 

passiva, assim como o tônus de repouso durante a observação postural. Logo, esta 

técnica poderá ser útil para acompanhar e investigar os efeitos da prematuridade nessa 
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população. A EMG como instrumento diagnóstico possibilita a investigação das 

mudanças que ocorrem sobre o desenvolvimento neuromuscular e regulação do tônus 

em bebês desde seu nascimento. Consequentemente, a investigação minuciosa e 

precisa do tônus muscular neonatal possibilita detectar pequenas alterações para intervir 

de forma precoce.  O uso de EMG pode ser valioso como instrumento metodológico em 

pesquisas sobre avaliação e intervenção nestas populações, uma vez que as 

representações posturais do tônus muscular são variáveis e as escalas clínicas do tônus 

muscular podem não ter a sensibilidade para quantificar a ativação muscular anormal. 

Por isso, medidas neurofisiológicas, incluindo a EMG, podem fornecer mais informações 

clinicamente úteis para a gestão e avaliação do tônus muscular do recém-nascido. 

A realização de novas pesquisas, com ênfase em estudos de seguimento em 

longo prazo, será útil para relacionar os achados no período neonatal com alterações no 

desenvolvimento neurológico e assim, contribuirá para estabelecer ponto de corte 

específico para RNPT em nossa população. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Roberta Machado Barros Tenório, mestranda em Fisioterapia/UFPE e fisioterapeuta do 

CISAM, vem desenvolvendo uma pesquisa cujo título é “Caracterização eletromiográfica da 

atividade muscular flexora de recém-nascidos a termos e prematuros” que será orientado pela 

Prof
a
. Dra. Karla Mônica Lambertz. 

 A supracitada pesquisa tem por objetivo saber qual a “força” do músculo do bebê que 

nasce a termo e do que nasce prematuro. Seu bebê passará por uma avaliação com um aparelho 

chamado eletromiógrafo que verifica a força do músculo e tem chances mínimas de trazer algum 

dano ao seu bebê. Apenas, o bebê poderá ficar irritado pelo manuseio realizado e pela colocação e 

retirada dos eletrodos adesivos.  

 Vale ressaltar que você estará presente durante toda avaliação e se quiser saber alguma 

coisa a mais sobre o que vai ser feito pode perguntar a pesquisadora que ela lhe explicará. Você 

não é obrigado (a) a continuar na pesquisa, podendo desistir de participar dela a qualquer 

momento, e isto não prejudicará seu atendimento ou do seu filho no CISAM.  Seu nome e o do 

bebê não serão divulgados em nenhum momento da pesquisa. Você assinará 2 vias deste TCLE, 

onde uma ficará com o pesquisador e a outra com você. Caso seja identificada alguma alteração 

importante na avaliação, esta informação será repassada a equipe médica. 

 

Eu, _______________________________________________, RG n° ______________ 

responsável legal de ________________________________________________declaro ter sido 

informada (o) e dou meu consentimento para a participação do menor sob minha responsabilidade, 

no projeto de pesquisa acima descrito. Estou ciente que, em qualquer momento, caso deseje mais 

esclarecimentos, poderei entrar em contato com a pesquisadora ROBERTA MACHADO 

BARROS TENÓRIO através do número (81) 3426-6016 ou (81) 8885-7701, ou com Karla 

Mônica Lambertz pelo telefone: (81)8893-7703. Em caso de dúvidas ou reclamação, poderei 

entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa do CISAM pelo telefone (81) 3182-7729.  

 
 

 

Em ______/_______/__________ 

 

 

__________________________________   _______________________ 

Nome do pai (mãe) ou responsável                                                      Assinatura 

RG:      Fone: (    ) 

 

 

___________________________________   _______________________ 

Nome da pesquisadora responsável                                                     Assinatura 

RG:      Fone: (    ) 

 

 

___________________________________   _______________________ 

Nome da testemunha                                                                           Assinatura 

RG:      Fone: (    ) 

 

 

___________________________________   _______________________ 

Nome da testemunha                                                                           Assinatura 

RG:    Fone: (   ) 

 

ANEXO 2 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Roberta Machado Barros Tenório, mestranda em Fisioterapia/UFPE e fisioterapeuta do 

CISAM, vem desenvolvendo uma pesquisa cujo título é “Caracterização eletromiográfica da 

atividade muscular flexora de recém-nascidos a termos e prematuros” que será orientado pela 

Profª. Dra. Karla Mônica Lambertz. 

A supracitada pesquisa tem por finalidade conhecer através da avaliação eletromiográfica a 

diferença da atividade muscular flexora espontânea de recém-nascidos a termos e prematuros. 

O bebê passará por uma avaliação eletromiográfica, onde este exame serve como 

instrumento quantificador da atividade muscular fisiológica para a idade gestacional podendo 

contribuir com informações importantes para possível diagnóstico. 

Esta avaliação oferece riscos mínimos aos bebês, pois é um procedimento simples, não 

invasivo, livre de desconforto e radiação, rápido e preciso, entretanto o RN pode vir a apresentar 

alguma reação alérgica ao eletrodo adesivo, o que não é comum uma vez que o eletrodo é 

hipoalergênico. A mãe acompanhará todo o exame e a pesquisadora tem experiência com o 

manuseio de recém-nascidos prematuros e realizou curso e treinamento para utilização da 

avaliação eletromiográfica. 

 O Doutor (a) assinará 2 vias deste TCLE, onde uma ficará com o pesquisador e a outra 

com o senhor (a). Caso seja identificada alguma alteração importante na avaliação, esta 

informação lhe será repassada. 

 Eu, _______________________________________________, médica, inscrita no 

CREMEPE sob n° ______________, autorizo a participação do (a) paciente 

__________________________________________, no projeto de pesquisa voluntário acima 

descrito, e declaro ter sido informada sobre sua finalidade e riscos. Estou ciente que, em qualquer 

momento, caso deseje mais esclarecimentos, poderei entrar em contato com a pesquisadora 

ROBERTA MACHADO BARROS TENÓRIO através do número (81) 3426-6016 ou (81) 8885-

7701, ou com Karla Mônica Lambertz pelo telefone: (81)8893-7703. Em caso de dúvidas ou 

reclamação, poderei entrar em contato com o Comitê de Ética e Pesquisa do CISAM pelo telefone 

(81) 3182-7729.  

 
 

Em ______/_______/__________ 

 

 

__________________________________________       ___________________ 

Nome do médico (a) responsável                                                        Assinatura 

RG:    Fone: (    ) 

CREMEPE: 

 

__________________________________________       ___________________ 

Nome da pesquisadora responsável                                                       Assinatura 

RG:     Fone: (    ) 

CREFITO: 

 

__________________________________________       ___________________ 

Nome da testemunha                                                                             Assinatura 

RG:     Fone: (    ) 

 

__________________________________________       ___________________ 

Nome da testemunha                                                                             Assinatura 

RG:    Fone: (    ) 
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AVALIAÇÃO NEUROCOMPORTAMENTAL 

 

 

Estados de consciência (segundo Brazelton):  

 

 

Estado 1 = sono profundo: sem movimentos, respiração regular;  

 

Estado 2 = sono leve: olhos fechados, algum movimento corporal;  

 

Estado 3 = sonolência : lhos abrem e fecham, aparência entorpecida, ocasionalmente ocorrem 

movimentos de membros superiores e inferiores; 

 

Estado 4 = Alerta inativo: corpo e face do bebê estão inativos, olhos brilhantes, respiração 

regular, movimentos corporais mínimos, responde fácil a estímulos visuais e auditivos; 

 

Estado 5 = Alerta com atividade: totalmente acordado, movimentos corporais vigorosos, pode 

estar choramingando. 

 

Estado 6 = choro forte 
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DUBOWITZ E EMG PARA RNT /RNPT  

 

Enfermaria: ___________________      Leito:_________                 Nº Prontuário:_______________  

Data da avaliação: ___/___/___  Hora da avaliação: ______:________________________________   

RN de: ________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___/___/___         Hora de Nascimento: ___:___     Tempo de vida: _____________ 

RNT □   RNPT □                                    PIG □   AIG □   GIG □                  Sexo: Masculino □    Feminino □ 

IG:_______________                  IC: _____________          

PN:________________________ 

Tipo de Parto: Vaginal □   Cesáreo □                                                       APGAR: _____ 

1°min:____5°min:_____ 

 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA (DUBOWITZ): 

 

- Avaliação Postura:      Estado comportamental:__________ 

 

 

 

 
 

                                                      

 

- Manobra do Ängulo Poplíteo:     Estado comportamental:__________  

 

 

 

 

 
                                                                          
 

- Manobra de Recolhimento do Braço:    Estado comportamental:__________  

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO EMG: Média em RMS (µv) 

 

 Movimentação 

Espontânea 

DP Manobras 

Isoladas 

DP 

Braço (canal 1)     

Perna (canal 3)     

 

Estado comportamental:________OBSERVAÇÃO:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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