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Resumo

O monitoramento das alterações no espectro de freqüência dos sinais mioelétricos (EMG) tem 
se tornado, ao longo do tempo, uma ferramenta muito utilizada para se avaliar a fadiga 
muscular durante a contração.
Dentro da prática clínica fisioterapêutica, justifica-se a obtenção e a observação destes 
parâmetros espectrais para fins de avaliação. 
Durante a realização de um programa de fortalecimento muscular ocorrem várias alterações 
fisiológicas nas células musculares em decorrência de sua adaptação a sobrecarga. O 
comportamento espectral do sinal de EMG também se altera à medida que o músculo ganha 
resistência a fadiga, sendo que, a observação destas alterações pode ser um parâmetro valioso 
para o terapeuta, no sentido de informar quantitativamente se o músculo está se adaptando 
positivamente ao programa de exercício prescrito. Propõe-se neste estudo uma discussão a 
respeito da utilização dos valores de freqüência mediana obtidos de um sinal de EMG como 
base para o desenvolvimento de uma metodologia, a qual possa vir a ser validada como uma 
ferramenta prática de avaliação direta do processo de fadiga muscular. Os resultados 
apresentados neste estudo demonstram que existe uma relação linear entre o declínio da 
freqüência mediana e o tempo de contração. E, é esta relação que nos interessa como método 
para o monitoramento clínico do processo de fadiga muscular em pacientes. Tal relação, 
devidamente implementada em uma ferramenta de avaliação e validada na clínica, pode 
oferecer parâmetros quantitativos específicos para que o terapeuta determine a curva de 
progressão de seu paciente. Conclui-se, desta forma, que a aplicação da freqüência mediana 
como ferramenta de monitoramento do processo de fadiga muscular é viável. Contudo, a sua 
aplicação clínica como ferramenta de avaliação ainda depende de estudos complementares, 
principalmente enfocando a reprodução dos resultados com um grupo experimental 
heterogêneo maior.
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Abstract
  
The monitoring change in the frequency spectrum of the surface eletromiogram (EMG) has 
turned along the time a tool used to evaluate the muscle fatigue process during the 
contractions. Several they are the spectral parameters that can be applied to obtain values that 
reflect the alterations in frequency spectrum of EMG sing during a sustained muscle 
contraction. Standing out the median, mean frequency and the determination of the spectral 
compression estimate through the spectral distribution function (SDF). During the 
accomplishment of a program of muscular training, various are the physiologic alterations that 
happen in the muscle cells during the adaptation to the overload. The behavior of the EMG 
sign also to suffer changes when the muscle wins resistance to the fatigue, and the observation 
of these changes can be a valuable parameter for the therapist. The evaluation methods 
commonly used in the clinical they are indirect methods. Direct methods of specify 
evaluation, that provide the information of the behavior of the muscle exercised they are still 
less used. Is this context that intends in this work a discussion regarding the use of the values 
of median frequency as base for the development of a methodology that can come to be 
validated as practice tool of direct evaluation of the muscle fatigue process. Seven volunteers 
accomplished isometric sub-maximal contractions of the biceps brachii muscle at 80% of the 
values of his maximum isometric contraction; during the contraction was made the acquisition 
of the EMG sign of biceps brachii up to time to task failure. After the acquisition the sign was 
processed to obtain the median frequency in function of the time of task failure. The results 
presented in this study demonstrate clearly that a lineal relationship exists between the decline 
of the median frequency and the time of task failure. And it is this relationship that interests 
us as method, for the clinical monitoring of the fatigue muscle process in patients.  We 
concluded that the application of the medium frequency as tool of monitoring of the fatigue 
muscle process is viable. However the clinical application as evaluation tool still depends of 
complementary studies, mainly the focus in reproduction of the results with a larger 
experimental heterogeneous group. 
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Introdução

O monitoramento das alterações no espectro de freqüência dos sinais mioelétricos (EMG) tem 
se tornado, ao longo do tempo, uma ferramenta muito utilizada para se avaliar a fadiga 
muscular durante a contração[1-9].

Vários são os parâmetros espectrais os quais podem ser aplicados para se obter valores que 
reflitam as alterações no espectro de freqüência do sinal de EMG, durante uma contração 
muscular sustentada. Destacando-se o cálculo da freqüência média e mediana e a 
determinação da compressão espectral estimada através da função de distribuição espectral 
(SDF) [10]. 

Dentro da prática clínica fisioterapêutica, justifica-se a obtenção e a observação destes 
parâmetros espectrais para fins de avaliação. Durante a realização de um programa de 



fortalecimento muscular ocorrem várias alterações fisiológicas nas células musculares em 
decorrência de sua adaptação a sobrecarga. O comportamento espectral do sinal de EMG 
também se altera à medida que o músculo ganha resistência a fadiga, sendo que, a observação 
destas alterações pode ser um parâmetro valioso para o terapeuta, no sentido de informar se o 
músculo está se adaptando positivamente ao programa de exercício prescrito [11].

Infelizmente, os métodos de avaliação comumente utilizados no ambiente clínico são métodos 
de avaliação indiretos, citando-se como exemplo, o teste de endurance ou o de carga máxima. 
Os métodos diretos de avaliação específica, como a eletromiografia de biofeedback, a 
dinamometria convencional e a isocinética, que informam o comportamento do músculo 
exercitado, ainda são pouco utilizados. Faltando, ainda, a implementação de novas 
metodologias híbridas de avaliação, utilizando-se destes parâmetros espectrais e de 
parâmetros de força e que possuam, não só dados experimentais, mas também fundamentação 
científica voltada à aplicação clínica [11].

Com isso, propõe-se neste trabalho uma discussão a respeito da utilização dos valores de 
freqüência mediana obtidos de um sinal de EMG como base para o desenvolvimento de uma 
metodologia, que possa vir a ser validada como ferramenta prática de avaliação direta do 
processo de fadiga muscular.

Material e Métodos

1. Modelo experimental.

Sete voluntários sadios, do sexo masculino com idade entre 20 e 24 anos foram selecionados 
para o experimento. 

Os voluntários foram posicionados sentados, com a articulação do cotovelo em 90o e paralela 
a um sistema de alavanca, sem que houvesse a compensação do tronco e dos músculos do 
ombro. Este sistema de alavanca foi especialmente configurado para a realização de 
contrações isométricas do músculo bíceps braquial. Esses indivíduos foram orientados a 
executar uma série de 3 contrações voluntárias isométricas máximas (CVIM) sustentadas por 
4 segundos [10]. A média de força obtida nas três CVIM’s foi considerada como sendo o 
valor máximo de força isométrica que o voluntário conseguia executar.

Para a aquisição dos sinais de EMG, o eletrodo foi posicionado na porção longa do músculo 
bíceps braquial e os voluntários realizaram uma contração voluntária isométrica (CVI) 
submáxima a 80% do seu valor máximo, conforme orientação. A aquisição do sinal de EMG 
era interrompida quando o voluntário apresentava um decréscimo de 15 N no valor da CVI 
preestabelecida ou quando o voluntário cessava por completo a aplicação de força no sistema 
de aquisição. Durante o ensaio, os valores de força eram visualizados pelo voluntário através 
de um monitor posicionado a sua frente para feedback.



2. Instrumentação.

Para a medida de força foi utilizada uma célula de carga tipo strain-gage da marca Kratos 
modelo MM com suporte máximo para 980N.

A obtenção do sinal de EMG da porção longa do músculo bíceps braquial foi realizada através 
de um eletrodo ativo. A aquisição do sinal foi feita a uma freqüência de 2000Hz, com o ganho 
final do sistema de 1000 vezes.

Para o condicionamento dos sinais foi utilizado um condicionador da marca Lynx modelo 
MSC 1000, sendo que, o canal habilitado para EMG apresentava os filtros analógico passa-
alta e passa-baixa calibrados para uma freqüência de atenuação de 20 e 500Hz, 
respectivamente. O canal habilitado para a célula de carga apresentava o filtro analógico 
passa-baixa calibrado para uma freqüência de atenuação de 500Hz.

3. Processamento dos sinais de EMG.

O processamento dos sinais foi feito através de uma rotina elaborada no software MatLab ver. 
6.0. Após a aquisição, todo o sinal de EMG compreendido entre o início e o fim da contração 
foi segmentado em partes de 1 segundo. Um filtro digital passa-alta com freqüência de corte 
de 20Hz foi aplicado aos sinais; após a filtragem os espectros de freqüência de cada janela 
foram obtidos através do algoritmo da FFT (Transformada Rápida de Fourier), utilizando-se o 
janelamento de Hanning. A partir do espectro de freqüência de cada janela, foram obtidos os 
valores da freqüência mediana através da função de distribuição espectral (SDF) e seguindo a 
definição de freqüência mediana como a freqüência abaixo da qual reside 50% da área do 
espectro. A SDF é definida como a integral normalizada do espectro de amplitude do sinal de 
EMG (figura 1) [12]. Os valores de freqüência mediana e do tempo de contração de cada 
voluntário foram normalizados, respectivamente, pelo valor de freqüência mediana da 
primeira janela e de 0 a 100% do valor total do tempo de contração. 

Após a normalização foram obtidos os valores médios e os desvios padrão da freqüência 
mediana a cada intervalo de 10% do tempo de contração. 



0 100 200 300 400 500
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

F
1

S
D

F

Frequencia (Hz)

Figura 1 – Exemplo da função de distribuição espectral (SDF) para o espectro de amplitude do sinal 
EMG, onde F1 representa a freqüência mediana da janela.

Resultados e Discussão

A figura 2 apresenta a média e o desvio padrão da freqüência mediana em função do tempo, 
escrito em escala logarítmica para os sete voluntários submetidos ao experimento. 

Ao escrever o tempo de contração dos voluntários em escala logarítmica, é caracterizado um 
comportamento linear entre o declínio da freqüência mediana e o tempo de contração, 
justificando a aplicação de um ajuste linear para a obtenção da função que descreve a reta.
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Figura 2- Média e desvio padrão da média (n=7) da freqüência mediana, sendo o tempo de contração 
escrito em escala logarítmica. Também é apresentado o ajuste linear dos dados.



Após o ajuste obteve-se:

f = 1,4 – [0,4 . Log (t)]

onde:
f = Freqüência mediana normalizada;
t= Tempo de contração normalizado.

É interessante observar que a reta ajustada passa, se não pela média, pelo desvio padrão dos 
dados em todos os períodos do tempo de contração. O conhecimento do decréscimo da 
freqüência mediana reflete diretamente o comportamento do processo de fadiga muscular 
durante a contração sustentada. Este padrão pode ser aplicado como método de avaliação da 
adaptação de um músculo durante um programa de treinamento. 

É claro que uma análise, neste sentido, depende de certas variáveis que não foram 
contempladas neste trabalho, como por exemplo, o comportamento da freqüência mediana em 
sobrecargas diferentes a 80%. Neste ponto, Lowery [10] sugere em seu trabalho que o 
declínio da freqüência mediana em função do tempo de contração tem uma relação direta com 
a sobrecarga a que o músculo é submetido. Quanto maior o nível de força exigido durante a 
contração, mais rápido será o declínio da freqüência mediana [13]. Fato que nos leva a sugerir 
que o padrão de declínio linear da freqüência mediana não se altera com a mudança de 
sobrecarga, somente a inclinação da reta que descreve este declínio sofreria alterações.

Os resultados apresentados neste estudo demonstram claramente que existe uma relação linear 
entre o declínio da freqüência mediana e o tempo de contração. E, é esta relação que nos 
interessa como método para o monitoramento clínico do processo de fadiga muscular em 
pacientes. Tal relação, devidamente implementada em uma ferramenta de avaliação e validada 
na clínica, pode oferecer parâmetros quantitativos específicos para que o terapeuta determine 
a curva de progressão de seu paciente.   

Conclui-se, desta forma, que a aplicação da freqüência mediana como ferramenta de 
monitoramento do processo de fadiga muscular é viável. Contudo, a sua aplicação clínica 
como ferramenta de avaliação ainda depende de estudos complementares, principalmente 
enfocando a reprodução dos resultados com um grupo experimental heterogêneo maior.
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Resumo


O monitoramento das alterações no espectro de freqüência dos sinais mioelétricos (EMG) tem se tornado, ao longo do tempo, uma ferramenta muito utilizada para se avaliar a fadiga muscular durante a contração.

Dentro da prática clínica fisioterapêutica, justifica-se a obtenção e a observação destes parâmetros espectrais para fins de avaliação. 


Durante a realização de um programa de fortalecimento muscular ocorrem várias alterações fisiológicas nas células musculares em decorrência de sua adaptação a sobrecarga. O comportamento espectral do sinal de EMG também se altera à medida que o músculo ganha resistência a fadiga, sendo que, a observação destas alterações pode ser um parâmetro valioso para o terapeuta, no sentido de informar quantitativamente se o músculo está se adaptando positivamente ao programa de exercício prescrito. 

Propõe-se neste estudo uma discussão a respeito da utilização dos valores de freqüência mediana obtidos de um sinal de EMG como base para o desenvolvimento de uma metodologia, a qual possa vir a ser validada como uma ferramenta prática de avaliação direta do processo de fadiga muscular. Os resultados apresentados neste estudo demonstram que existe uma relação linear entre o declínio da freqüência mediana e o tempo de contração. E, é esta relação que nos interessa como método para o monitoramento clínico do processo de fadiga muscular em pacientes. Tal relação, devidamente implementada em uma ferramenta de avaliação e validada na clínica, pode oferecer parâmetros quantitativos específicos para que o terapeuta determine a curva de progressão de seu paciente. Conclui-se, desta forma, que a aplicação da freqüência mediana como ferramenta de monitoramento do processo de fadiga muscular é viável. Contudo, a sua aplicação clínica como ferramenta de avaliação ainda depende de estudos complementares, principalmente enfocando a reprodução dos resultados com um grupo experimental heterogêneo maior.

Palavras-chaves: Bíceps Braquial, Fadiga Muscular, Freqüência Mediana. 

Abstract


The monitoring change in the frequency spectrum of the surface eletromiogram (EMG) has turned along the time a tool used to evaluate the muscle fatigue process during the contractions. Several they are the spectral parameters that can be applied to obtain values that reflect the alterations in frequency spectrum of EMG sing during a sustained muscle contraction. Standing out the median, mean frequency and the determination of the spectral compression estimate through the spectral distribution function (SDF). During the accomplishment of a program of muscular training, various are the physiologic alterations that happen in the muscle cells during the adaptation to the overload. The behavior of the EMG sign also to suffer changes when the muscle wins resistance to the fatigue, and the observation of these changes can be a valuable parameter for the therapist. The evaluation methods commonly used in the clinical they are indirect methods. Direct methods of specify evaluation, that provide the information of the behavior of the muscle exercised they are still less used. Is this context that intends in this work a discussion regarding the use of the values of median frequency as base for the development of a methodology that can come to be validated as practice tool of direct evaluation of the muscle fatigue process. Seven volunteers accomplished isometric sub-maximal contractions of the biceps brachii muscle at 80% of the values of his maximum isometric contraction; during the contraction was made the acquisition of the EMG sign of biceps brachii up to time to task failure. After the acquisition the sign was processed to obtain the median frequency in function of the time of task failure. The results presented in this study demonstrate clearly that a lineal relationship exists between the decline of the median frequency and the time of task failure. And it is this relationship that interests us as method, for the clinical monitoring of the fatigue muscle process in patients.  We concluded that the application of the medium frequency as tool of monitoring of the fatigue muscle process is viable. However the clinical application as evaluation tool still depends of complementary studies, mainly the focus in reproduction of the results with a larger experimental heterogeneous group. 


Key words: Biceps Brachii, Muscle Fatigue, Median Frequency.


Introdução


O monitoramento das alterações no espectro de freqüência dos sinais mioelétricos (EMG) tem se tornado, ao longo do tempo, uma ferramenta muito utilizada para se avaliar a fadiga muscular durante a contração[1-9].


Vários são os parâmetros espectrais os quais podem ser aplicados para se obter valores que reflitam as alterações no espectro de freqüência do sinal de EMG, durante uma contração muscular sustentada. Destacando-se o cálculo da freqüência média e mediana e a determinação da compressão espectral estimada através da função de distribuição espectral (SDF) [10]. 


Dentro da prática clínica fisioterapêutica, justifica-se a obtenção e a observação destes parâmetros espectrais para fins de avaliação. Durante a realização de um programa de fortalecimento muscular ocorrem várias alterações fisiológicas nas células musculares em decorrência de sua adaptação a sobrecarga. O comportamento espectral do sinal de EMG também se altera à medida que o músculo ganha resistência a fadiga, sendo que, a observação destas alterações pode ser um parâmetro valioso para o terapeuta, no sentido de informar se o músculo está se adaptando positivamente ao programa de exercício prescrito [11].


Infelizmente, os métodos de avaliação comumente utilizados no ambiente clínico são métodos de avaliação indiretos, citando-se como exemplo, o teste de endurance ou o de carga máxima. Os métodos diretos de avaliação específica, como a eletromiografia de biofeedback, a dinamometria convencional e a isocinética, que informam o comportamento do músculo exercitado, ainda são pouco utilizados. Faltando, ainda, a implementação de novas metodologias híbridas de avaliação, utilizando-se destes parâmetros espectrais e de parâmetros de força e que possuam, não só dados experimentais, mas também fundamentação científica voltada à aplicação clínica [11].


Com isso, propõe-se neste trabalho uma discussão a respeito da utilização dos valores de freqüência mediana obtidos de um sinal de EMG como base para o desenvolvimento de uma metodologia, que possa vir a ser validada como ferramenta prática de avaliação direta do processo de fadiga muscular.


Material e Métodos


1. Modelo experimental.


Sete voluntários sadios, do sexo masculino com idade entre 20 e 24 anos foram selecionados para o experimento. 


Os voluntários foram posicionados sentados, com a articulação do cotovelo em 90o e paralela a um sistema de alavanca, sem que houvesse a compensação do tronco e dos músculos do ombro. Este sistema de alavanca foi especialmente configurado para a realização de contrações isométricas do músculo bíceps braquial. Esses indivíduos foram orientados a executar uma série de 3 contrações voluntárias isométricas máximas (CVIM) sustentadas por 4 segundos [10]. A média de força obtida nas três CVIM’s foi considerada como sendo o valor máximo de força isométrica que o voluntário conseguia executar.


Para a aquisição dos sinais de EMG, o eletrodo foi posicionado na porção longa do músculo bíceps braquial e os voluntários realizaram uma contração voluntária isométrica (CVI) submáxima a 80% do seu valor máximo, conforme orientação. A aquisição do sinal de EMG era interrompida quando o voluntário apresentava um decréscimo de 15 N no valor da CVI preestabelecida ou quando o voluntário cessava por completo a aplicação de força no sistema de aquisição. Durante o ensaio, os valores de força eram visualizados pelo voluntário através de um monitor posicionado a sua frente para feedback.



2. Instrumentação.


Para a medida de força foi utilizada uma célula de carga tipo strain-gage da marca Kratos modelo MM com suporte máximo para 980N.


A obtenção do sinal de EMG da porção longa do músculo bíceps braquial foi realizada através de um eletrodo ativo. A aquisição do sinal foi feita a uma freqüência de 2000Hz, com o ganho final do sistema de 1000 vezes.


Para o condicionamento dos sinais foi utilizado um condicionador da marca Lynx modelo MSC 1000, sendo que, o canal habilitado para EMG apresentava os filtros analógico passa-alta e passa-baixa calibrados para uma freqüência de atenuação de 20 e 500Hz, respectivamente. O canal habilitado para a célula de carga apresentava o filtro analógico passa-baixa calibrado para uma freqüência de atenuação de 500Hz.


3. Processamento dos sinais de EMG.


O processamento dos sinais foi feito através de uma rotina elaborada no software MatLab ver. 6.0. Após a aquisição, todo o sinal de EMG compreendido entre o início e o fim da contração foi segmentado em partes de 1 segundo. Um filtro digital passa-alta com freqüência de corte de 20Hz foi aplicado aos sinais; após a filtragem os espectros de freqüência de cada janela foram obtidos através do algoritmo da FFT (Transformada Rápida de Fourier), utilizando-se o janelamento de Hanning. A partir do espectro de freqüência de cada janela, foram obtidos os valores da freqüência mediana através da função de distribuição espectral (SDF) e seguindo a definição de freqüência mediana como a freqüência abaixo da qual reside 50% da área do espectro. A SDF é definida como a integral normalizada do espectro de amplitude do sinal de EMG (figura 1) [12]. Os valores de freqüência mediana e do tempo de contração de cada voluntário foram normalizados, respectivamente, pelo valor de freqüência mediana da primeira janela e de 0 a 100% do valor total do tempo de contração. 


Após a normalização foram obtidos os valores médios e os desvios padrão da freqüência mediana a cada intervalo de 10% do tempo de contração. 
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		Figura 1 – Exemplo da função de distribuição espectral (SDF) para o espectro de amplitude do sinal EMG, onde F1 representa a freqüência mediana da janela.





Resultados e Discussão


A figura 2 apresenta a média e o desvio padrão da freqüência mediana em função do tempo, escrito em escala logarítmica para os sete voluntários submetidos ao experimento. 
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		Figura 2- Média e desvio padrão da média (n=7) da freqüência mediana, sendo o tempo de contração escrito em escala logarítmica. Também é apresentado o ajuste linear dos dados.





Ao escrever o tempo de contração dos voluntários em escala logarítmica, é caracterizado um comportamento linear entre o declínio da freqüência mediana e o tempo de contração, justificando a aplicação de um ajuste linear para a obtenção da função que descreve a reta.

Após o ajuste obteve-se:


f = 1,4 – [0,4 . Log (t)]


onde:


f = Freqüência mediana normalizada;


t= Tempo de contração normalizado.


É interessante observar que a reta ajustada passa, se não pela média, pelo desvio padrão dos dados em todos os períodos do tempo de contração. O conhecimento do decréscimo da freqüência mediana reflete diretamente o comportamento do processo de fadiga muscular durante a contração sustentada. Este padrão pode ser aplicado como método de avaliação da adaptação de um músculo durante um programa de treinamento. 


É claro que uma análise, neste sentido, depende de certas variáveis que não foram contempladas neste trabalho, como por exemplo, o comportamento da freqüência mediana em sobrecargas diferentes a 80%. Neste ponto, Lowery [10] sugere em seu trabalho que o declínio da freqüência mediana em função do tempo de contração tem uma relação direta com a sobrecarga a que o músculo é submetido. Quanto maior o nível de força exigido durante a contração, mais rápido será o declínio da freqüência mediana [13]. Fato que nos leva a sugerir que o padrão de declínio linear da freqüência mediana não se altera com a mudança de sobrecarga, somente a inclinação da reta que descreve este declínio sofreria alterações.


Os resultados apresentados neste estudo demonstram claramente que existe uma relação linear entre o declínio da freqüência mediana e o tempo de contração. E, é esta relação que nos interessa como método para o monitoramento clínico do processo de fadiga muscular em pacientes. Tal relação, devidamente implementada em uma ferramenta de avaliação e validada na clínica, pode oferecer parâmetros quantitativos específicos para que o terapeuta determine a curva de progressão de seu paciente.   


Conclui-se, desta forma, que a aplicação da freqüência mediana como ferramenta de monitoramento do processo de fadiga muscular é viável. Contudo, a sua aplicação clínica como ferramenta de avaliação ainda depende de estudos complementares, principalmente enfocando a reprodução dos resultados com um grupo experimental heterogêneo maior.
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