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Resumo 
 

Este trabalho foi realizado com objetivo de analisar em um grupo de 16 

indivíduos sadios do sexo feminino, na faixa etária entre 19 a 40 anos , a força máxima 

de preensão cilíndrica, através do estudo do comportamento da atividade muscular de 

três músculos: extensor radial longo do carpo (ERLC), m. extensor comum dos dedos 

(ECD) e m. Flexor superficial dos dedos (FSD) envolvidos no movimento de preensão 

de um copo de ferro. A ação foi  monitorada através de um sistema de aquisição de 

sinais eletromiográfico e posteriormente verificado a eficiência do equipamento 

(dispositivo em forma de copo e sistema de eletromiografia) na avaliação da preensão 

cilíndrica. Para quantificar e registrar a força de preensão foi  desenvolvido um 

dispositivo em forma de copo confeccionado em ferro com diâmetro  7 cm e 10 cm de 

altura, com transdutor de força com uma sensibilidade capaz de registrar a força de 

preensão ao levantar o copo com peso de 800 gramas. O registro  do sinal foi mostrado 

em tempo real na forma de um gráfico gerado por software medida em kilograma-força 

(Kgf)  representando o valor da força produzida durante o movimento. Todos os 

voluntários seguiram um protocolo para realização do movimento. Os resultados  foram 

analisados a partir dos dados registrados pelo eletromiógrafo (EMG), fornecendo 

valores RMS (Root Mean Square)e desvio padrão do sinal para análise quantitativo do 

movimento onde, os procedimentos para o tratamento do sinal  eletromiográfico 

seguiram as recomendações da Sociedade Internacional de Eletrofisiologia 

Cinesiológica (ISEK). O processamento dos sinais dos traçados foi realizado através do 

“software” Matlab – versão 6.1.  e Biônica 3.0 e realizada uma análise estatística 

paramétrica empregando-se como medida de variabilidade o coeficiente de variação 

(CV). Após o processamento de cada trecho do traçado escolhido para estudo, as 

variações da atividade eletromiográfica para cada músculo foi analisada graficamente. 

Os resultados eletromiográficos demonstraram uma ativação simultânea e variações de 

intensidade dos músculos em estudo. O comportamento da força de preensão cilíndrica 

na amostra analisada apresentou valores de amplitude bem próximos  com CV=12,7% 

indicando baixa variação no instante de força máxima exigida para vencer a inércia do 

copo. Diante dos resultados verificados nessa pesquisa,  concluímos que foi possível a 

realização de uma análise do comportamento da atividade elétrica muscular dos 

músculos ERLC, ECD e FSD e simultaneamente a força de preensão cilíndrica. Os 



  
 

músculos estudados mantiveram uma relação de sinergismo durante o movimento de 

preensão. Após a acurácia do dispositivo em forma de copo em testes de bancada 

concluímos que o equipamento mostrou-se eficiente no fornecimento da “curva de 

força” durante a preensão cilíndrica. E que o mesmo permitiu com eficiência uma 

análise simultânea do comportamento da atividade muscular requerida no movimento 

analisado. 
 
 
Palavras-chave: Eletromiografia, Mão, Preensão , Terapia Ocupacional , Transdutor de 
                          força.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Abstract 
 
 

This work was accomplished with objective of analyzing in a group of 16 

healthy individuals of the feminine sex, in the age group among 19 to 40 years, the 

maximum force of cylindrical preensil, through the study of the behavior of the 

muscular activity of three muscles: extending radial long of the carpo (ERLC), m. 

extending common of the fingers (ECD) and m. superficial Flexor of the fingers (FSD) 

involved in the movement of preensil of a glass of iron. The action was monitored 

through a system of acquisition of signs electromyographycs and later on verified the 

efficiency of the equipment (device in glass form and electromyographycs system) in 

the evaluation of the cylindrical preensil. To quantify and to register by force of preensil 

a device it was developed in glass form made in iron with diameter 7 cm and 10 cm of 

height, with transductor of force with a sensibility capable to register by force of 

preensil when lifting the glass with weight of 800 grams. The registration of the sign 

was shown in real time in the form of a graph generated by software measure in 

kilograma-force (Kgf) representing the value of the force produced during the 

movement. All the volunteers followed a protocol for accomplishment of the 

movement. The results were analyzed starting from the data registered by the 

electromyographyc (EMG), supplying values RMS (Root Mean Square)e standard 

deviation of the sign for quantitative of the movement analysis where, the procedures 

for the treatment of the sign electromyographyc followed the recommendations of 

Electrophisiology Kinesiologic's International Society (ISEK). THE processing of the 

signs of the plans was accomplished through the " software " Matlab - version 6.1. and 

Biônica 3.0 and accomplished a parametric statistical analysis being used as variability 

measure the variation coefficient (CV). After the processing of each space of the plan 

chosen for study, the variations of the activity electromyography for each muscle were 

analyzed graphically. The results electromyographycs demonstrated a simultaneous 

activation and variations of intensity of the muscles in study. The behavior of by force 

of cylindrical preensil in the analyzed sample presented very close width values with 

CV=12,7% indicating low variation in the instant of maximum force demanded to win 

the inertia of the glass. Before the results verified in that research, we concluded that 

was possible the accomplishment of an analysis of the behavior of the muscular electric 



  
 

activity of the muscles ERLC, ECD and FSD and simultaneously by force of cylindrical 

preensil. The studied muscles maintained a synchronize relationship during the preensil 

movement. After the test of the device in glass form in tests of having supported 

concluded that the equipment was shown efficient in the supply of the " curve of force " 

during the cylindrical preensil. And that the same allowed with efficiency a 

simultaneous analysis of the behavior of the muscular activity requested in the analyzed 

movement.   

   

   

Word-key: Electromyographyc, Hand, Preensil, Occupational Therapy, Transdutor of 

                 force.    
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1. INTRODUÇÃO 
 

A avaliação do desempenho ocupacional é um aspecto 

primordial do processo de Terapia Ocupacional, porque é  

através dela que se estabelece a direção para as ações 

terapêuticas. As questões abordadas na avaliação do 

desempenho funcional do indivíduo nas atividades cotidianas 

requer conhecimentos da biomecânica, que nos permite uma 

complexa interpretação acerca do movimento funcional do 

corpo. Entretanto a Terapia Ocupacional é uma profissão 

carente de instrumento digital para análise de um movimento 

especifico. Como parâmetros referenciais fazemos uso de  

escalas de avaliações que são ferramentas subjetivas na 

interpretação, o que muitas vezes gera dificuldades na 

análise e na conduta terapêutica com implicações 

importantes para a nossa prática e para as vidas de nossos 

clientes. Pensando nas dificuldades vivenciadas na prática 

clínica em Terapia Ocupacional esta pesquisa foi permeada 

pela perspectiva de buscar um instrumento digital para 

quantificar a força de preensão palmar, considerando a 

relevância de termos instrumentos que nos forneça dados 

precisos sobre as capacidades de desempenho ocupacional, 

nos auxiliando no diagnóstico e na tomada de decisões para 

intervenção terapêutica. Portanto, foi desenvolvido um 

dispositivo com transdutor de força em forma de copo com o 

propósito de quantificar o quanto de força é necessário 

para erguer um copo com peso de 800 gramas durante a 

preensão cilíndrica (simulando um movimento de levar o copo 

até a boca), levando-se em conta que, para a maioria das 

atividades cotidianas são necessárias forças submaximas.  

Buscando ainda compreender a dinâmica do movimento 

funcional da mão e considerando a relevância da 

eletromiografia de superfície na análise da função 

muscular, optamos em fazer uso do sistema junto ao 



  
 

dispositivo de preensão cilíndrica para analisar como de 

fato está correlacionada a atividade elétrica do músculo e 

a força de preensão. 

Esta pesquisa justifica-se porque, apesar de haver 

inúmeros trabalhos sobre força de preensão palmar, os 

procedimentos utilizados ainda são manuais, ou seja, com o 

instrumento de dinamometria hidráulica. Já o instrumental 

digital, permite uma aquisição sincronizada com outros 

dados biológicos para uma análise mais completa das 

variáveis envolvidas no movimento humano. 

Na estrutura desta pesquisa, inicialmente faz-se uma 

revisão da literatura de temas relacionados a mão e a força 

de preensão palmar, em seguida são apresentados temas sobre 

a eletromiografia cinesiológica (EMG), visando fundamentar 

a técnica e  áreas de aplicação e posteriormente são 

descritos os movimentos e a biomecânica da mão e os 

principais tipos de preensão realizadas pelas mãos durante 

atividades cotidianas. 

No decorrer do trabalho demonstramos a metodologia 

aplicada na pesquisa, apresentamos resultados, discussão e 

conclusão sobre a análise do movimento realizada. 

 

 

1.1 – Revisão da Literatura 
 

Os distúrbios ósteomusculares que afetam os membros 

superiores (MMSS) constituem na atualidade um grande 

problema de saúde pública. É crescente o número de pessoas 

que vem apresentando comprometimento da funcionalidade das 

mãos, apresentando um quadro de dor musculoesquelética e 

diminuição de força de preensão (ANDREWS et al, 1996). 

Segundo pesquisas de Maeno et al (2002) tratam-se de afecções de importância 

crescente em vários países do mundo, com dimensões epidêmicas em diversas 



  
 

categorias profissionais, apresentando-se sob diferentes formas clínicas, de difícil 

manejo por parte de equipes de saúde e de instituições previdenciárias. Por essas 

características geram inquietações e, por vezes, questionamentos sobre os limites do 

papel do médico e de outros profissionais dentro da equipe de assistência.  

Para Maeno et al (2002) muitas das questões apontadas são realmente polêmicas 

e se referem a aspectos de quadros clínicos de feições subjetivas, a formas de avaliação 

de fatores de risco do trabalho, à interferência de fatores extralaborais, à existência de 

pressões de organismos empresariais ou de burocracia previdenciária e a outras 

influências do contexto social, político e cultural.  

Embora a etiologia dessas lesões ainda seja motivo de 

muita investigação e discussão, alguns autores sugerem que 

essas lesões sejam decorrentes de posturas inadequadas ao 

qual estamos expostos ao longo da vida durante a execução 

de atividades ocupacionais (MELHORN, 1998; SJOGAARD ; 

SOGAARD,1998; SILVERSTEIN et al, 1986) 

No Brasil, a primeira referência oficial a 
esse grupo de afecções do sistema 
músculo-esquelético foi feita pela 
Previdência Social, com a terminologia 
tenossinovite do digitador, através da 
portaria nº 4.062, de 06/08/87. Em 1992, a 
Secretaria de Estado de Saúde de São 
Paulo publicou a resolução SS 197/92, já 
introduzindo a terminologia lesões por 
esforços repetitivos (LER), após amplo 
processo de discussão entre os mais 
diferentes segmentos sociais. Nesse mesmo 
ano, a Secretaria de Estado do Trabalho e 
Ação Social e Secretaria de Estado da 
Saúde de Minas Gerais publicaram a 
resolução 245/92, baseada na resolução SS 
197/92, de São Paulo. Em 1993, o INSS 
publicou sua Norma Técnica para 
Avaliação de Incapacidade para LER, 
baseada nas resoluções anteriormente 
citadas. Em 1998, na revisão de sua Norma 
Técnica, a Previdência Social substituiu 
LER por DORT, sigla de Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho, tradução escolhida para a 
terminologia Work Related 



  
 

Musculoskeletal Disorder. A partir dessa 
mudança de nomenclatura as lesões 
passam a ser reconhecidas por diferentes 
fatores laborais e ambientes, retirando a 
falsa idéia de que o quadro clínico se deve 
a apenas um fator de risco, ou que haja 
necessariamente uma lesão orgânica, ou 
que se restrinja a uma só 
localização.(BRASIL- MINISTÉRIO DA 
SAÚDE,1999). 

 A mão é um órgão de preensão e movimentos delicados, 

assim como um órgão sensorial de descriminação. O objetivo 

principal de todo membro superior é colocar a mão em uma 

posição adequada para seu funcionamento (MEYERHOFF, 1998). 

É fundamental compreender, no entanto, que a  mão não funciona isoladamente, e depende da 

integridade dos complexos do ombro e cotovelo para permitir o posicionamento adequado das mãos no 

espaço para completar a tarefa desejada. 

Assim, dada à necessidade de compreensão da dinâmica do movimento muscular, muitos 

trabalhos científicos (clínicos e experimentais) como os de Mathiowetz (2002); Czitrom; Lister (1998); 

Caporrino (1997/1998); Kuzala; Vargo (1991) vêm ganhando destaque na literatura . Com o 

desenvolvimento tecnológico vários exames subsidiários, têm auxiliado no diagnóstico e tratamento 

dessas afecções (CAPORRINO, 1997). 

Segundo Caporrino (1997) na avaliação dos resultados 

de pacientes tratados por doenças da mão e do punho, são 

utilizados vários parâmetros clínicos entre os quais é 

destacada a força de preensão palmar.  

Segundo Meyerhof (1998) a aquisição da habilidade 

manual é adquirida de forma gradativa de acordo com o 

desenvolvimento neuropsicomotor normal da criança durante o 

primeiro ano de vida, ou seja, é um processo 

interdependente da maturação do sistema nervoso central 

(SNC). A criança durante o seu primeiro ano de vida vai 

ganhando competência, experimentando de forma involuntária 

padrões de movimentos, nas quais o movimento reflexo é 

substituído gradativamente por uma  preensão superior ou de 

oposição mais eficiente, permitindo à criança o 



  
 

desenvolvimento das habilidades manuais e exploração do 

meio em que vive. 

Nesse sentido, embasado na teoria de que a manipulação 

de objetos delicados requer controle primoroso de forças de 

ponta dos dedos Kuhtz-Bus-Buschbeck; Ehrsson; Forssberg 

(2001), analisaram através do equipamento de ressonância 

magnética a atividade cerebral no controle da preensão de 

força e no manuseio de objetos delicados. O propósito desse 

estudo foi identificar as regiões do cérebro envolvidas no 

recrutamento destas forças. Seus resultados apontaram que à 

esquerda do córtex sensoriomotor primário, o córtex 

prémotor ventral e a esquerda do córtex parietal posterior 

foi ativado mais fortemente durante a manipulação de 

objetos delicados, sugerindo que estas regiões sejam 

responsáveis pela graduação das forças nas digitais dos 

dedos durante a manipulação de objetos pequenos. 

Buscando ainda, compreender a relação da atividade do 

córtex motor no controle da força de preensão Fisher et al. 

(2002) utilizaram a  eletromiografia (EMG) para investigar 

a real contribuição cutânea dos dígitos no momento em que 

um objeto é apreendido pela mão. No intuito de verificar a 

coerência entre os músculos da mão durante o aperto de 

precisão de um objeto, o experimento foi divido em duas 

etapas: na primeira fase o individuo realizou uma preensão 

de força mantendo a força entre o polegar e indicador. Na 

segunda fase, os mesmos dedos, após  anestesia da região 

digital realizou a mesma preensão. Para análise do 

comportamento foram selecionados alguns músculos do 

antebraço onde os eletrodos foram fixados para aquisição do 

sinal eletromiográfico. Os resultados dessa pesquisa 

apontaram uns déficits no desempenho da tarefa nos dedos 

com anestesia, porém, a predominância da atividade 

eletromiográfica manteve-se bem próximas quando comparada a 



  
 

preensão normal, concluindo que as digitais dos dedos 

aumentam a sincronia oscilatória entre os músculos da mão 

permitindo melhor exploração do objeto durante o manuseio. 

Li et al. (2000) tentando compreender o mecanismo de ação flexora da mão, analisaram em seus 

estudos o comportamento do músculo extensor do dedo na força flexora durante tarefas isométricas.  Um 

sistema de suspensão foi usado para medir as forças digitais isométricas quando o ponto de aplicação de 

força variou ao longo dos dedos em uma direção de distal-proximal. Dois modelos biomecânico Extensor 

Mechanism Model (EMM) e  Flexor Model (FM), foram usados para calcular as forças digitais flexora 

dos músculos extrínseco e intrínseco. Quando o ponto de aplicação de força era no sentido distal das 

falanges, os músculos flexores extrínsecos, músculos flexores digitais profundos, responderam a 80% da 

força somada de todo os músculos, sendo o contribuinte principal na realização de manuseio e preensão 

de objetos. Os resultados deste estudo sugerem que os efeitos do mecanismo dos músculos extensores são 

relativamente pequenos quando comparados a ação dos flexores durante a aplicação de força. Porém,  o 

mecanismo dos músculos extensores tem grande influência na produção de força de todos o flexores 

desempenhando ações sinérgicas durante tarefas especificas. 

 As tarefas motoras  e sensoriais executadas pelas 

mãos são organizadas para o funcionamento geral do corpo em 

termos de atividades da vida diária (AVD) necessárias para 

a sobrevivência. 

 A terminologia AVD foi elaborado por Deaver em 

referência a padrões de comportamento considerados 

necessários para satisfazer os requisitos da vida diária. 

Segundo a American Occupational Therapy Association  (AOTA 

) de 1994, AVD são as tarefas de automanutenção, sendo 

incluso 15 domínios: arrumar-se, higiene pessoal (oral, 

higiene no toalete e banho), cuidados com objetos pessoais, 

vestuário, alimentação (comer e dar alimento), medicamento 

rotineiro, manutenção da saúde, socialização, comunicação, 

mobilidade, resposta de emergência e expressão sexual 

(ROGERS E HOLM, 2002).  

Os movimentos e a atividade muscular necessário para o 

desempenho de atividades laborativas passam despercebidos 

até que uma lesão ou doença interrompa a habilidade do 

indivíduo em executá-las de maneira apropriada 

(BUKOWSKI,2000). 



  
 

A avaliação funcional do membro superior (MMSS) é uma complexa tarefa para os profissionais 

da área de reabilitação. Há décadas tem-se buscado tornar a avaliação mais objetiva e padronizada. São 

vários os métodos de avaliações físicas funcionais encontradas atualmente que trabalham com dados 

objetivos, porém, ainda hoje muitos profissionais encontram dificuldade em obter um quadro exato do 

nível característico de desempenho funcional sob as circunstâncias diárias, as quais variam de uma pessoa 

para outra e principalmente a condição exata da integridade dos grupos musculares durante a dinâmica do 

movimento. 

 O parâmetro mais comumente utilizado 
para medir a incapacidade é o nível de 
independência exibido pelo paciente 
quando realiza uma atividade especifica. 
As mensurações dos parâmetros de 
desempenho de tarefas são avaliações 
padronizadas mundialmente com enfoques 
qualitativo ou quantitativo (FESS,1986; 
TROMBLY ; COLE, 1979).  

Há na literatura divergências quanto à forma mais adequada de avaliar o desempenho funcional. 

Alguns autores (KENDALL,1995; SHIFFMAN,1992) acreditam que uma das questões básicas a serem 

investigadas é a maneira como o sujeito deve se posicionar para o exame, ou seja, como estará sua base 

de apoio.  

Outros autores (UNSWORT et al.1990; MATHIOWETS et al.1985) descrevem que o paciente 

deve ser avaliado na sua posição habitual. Nesse sentido, muitas controversas são geradas na 

operacionalização dos testes padronizados. 

Freund; Toivonen e Takala (2002) 
buscando o aperfeiçoamento de modelos 
biomecânicos para avaliação da 
distribuição da força de aperto nos dedos, 
desenvolveram um sistema hidráulico de 
manivela cilíndrica regulável em cinco 
diferentes posições. O modelo oferece 
estimativas de forças que agem nas pontas 
dos dedos. Os resultados da pesquisa 
mostraram que a força de aperto é 
interdependente  do diâmetro da manivela. 

Com relação a força de preensão palmar muitos autores  Milerad; Ericson (1994) Silvestein; Fine 

e Amastrong (1986) utilizam dados de normalidade tendo como parâmetro a mão contralateral normal, o 

que tem gerado muitas controversas .Conforme levantamento literário nos estudos de Caporrino (1997) a 

dificuldade de avaliação é ainda maior quando a afecção da mão é bilateral e cada autor utiliza diferentes 

técnicas para avaliar seus resultados. 

Mathiowetz et al. (1985) baseado em procedimentos padrões para mensuração de força de 

preensão através de dinamometria realizou um estudo comparativo entre homens e mulheres  com idade 

entre 20 e 75 anos a força de preensão da mão dominante e não dominante, constatando que a mão 



  
 

dominante  apresenta maior pico de força máxima em comparação com a mão contralateral. Entretanto, 

comparando em ambos os sexos não houve diferenças significativas. 

Fess ; Moran (1981) estudando diferentes 
posições posturais para mensuração da 
força de preensão através da dinamometria 
chegaram a conclusão que a posição da 
extremidade superior pode afetar a 
preensão da mão, sugerindo uma 
padronização para a posição do braço para 
teste, estando o indivíduo sentado com o 
ombro aduzido em rotação neutra, cotovelo 
com 90 graus de flexão e punho na posição 
neutra. 

Batista et al. (2000) avaliaram em dez indivíduos sadios, a força isométrica máxima atingida 

durante a realização de uma preensão palmar aberta em dezoito diferentes posturas e seus resultados 

indicaram que as forças máximas registradas foram influenciadas pelas posturas adotadas.  

Kuzula ; Vargo (1992) sugerem que a 
mensuração da força de preensão palmar 
pode objetivar e quantificar as informações 
da função da mão embora, as observações 
e impressões subjetivas também sejam 
componentes relevantes numa avaliação 
em ortopedia. Para tanto, preocupados com 
a padronização e metodologia de 
mensuração em seus estudos os voluntários 
foram avaliados com cotovelo posicionado 
a 90 graus para mensuração de força de 
preensão.  Os autores avaliaram ainda a 
posição do punho durante o teste e 
verificaram que entre 0 e 15 graus de 
desvio ulnar e em extensão a força de 
preensão da mão não é interferida. 

Desrosiers et al. (1995) estudando uma população idosa na faixa etária entre 60 e 94 anos 

comparou a força de preensão máxima com dois instrumentos de avaliação: o dinamômetro hidráulico e 

Martin vigorimeter. Esses autores chegaram a conclusão que a força de preensão diminui em função da 

idade. Quanto aos instrumentos chegaram a conclusão que ambos possuem medidas semelhantes. 

Buscando conhecer os efeitos de função da preensão manual no decorrer do desenvolvimento 

humano Ranganathan et al. (2001) analisaram dois diferentes grupos de indivíduos saudáveis. Um grupo 

jovem (n=27) faixa etária entre 20-35 anos e um grupo mais velho (n=28) faixa etária entre 65-79 anos. 

Os resultados apontaram que a força de preensão diminui no decorrer do processo de envelhecimento ou 

seja,  o grupo mais velho apresentou uma força de preensão 30% mais fraca quando comparado com o 

grupo jovem. 



  
 

Young et al.. (1989) compararam em seus estudos a força de preensão e de pinça lateral em 

diferentes períodos do dia (manhã e tarde) acompanhando-os por três semanas, e chegaram a conclusão 

que a força de preensão e de pinça não varia entre os períodos do dia. 

Goldman ; Cahalan (1991) estudando o 
pico de torque da força de preensão da mão 
em 5 posições de ajuste do dinamômetro, 
chegaram a conclusão de que a 2º e 3º 
posição oferece melhores condições na 
produção de força. 

Seguindo os mesmos parâmetros de padronização Harkonem et al. (1993) estudaram a força de 

preensão da mão de homens e mulheres na faixa etária entre 19 e 65 anos de idade mensurando a força 

com o dinamômetro na 3º posição. Seus resultados apontaram que as mulheres tiveram  em média 70% 

menos força comparado com os homens avaliados, não havendo diferenças significativas entre o lado 

dominante e contralateral. 

A Califórnia Medical Association Committe recomenda o uso do dinamômetro hidráulico 

considerando-o um instrumento eficaz na mensuração da força de preensão palmar e recomenda ainda seu 

ajuste para a 2º posição durante a avaliação e para o registro dos valores, que utilizem o maior valor de 

força em três tentativas de medidas (FESS ; MORAN,1981).  

Seguindo as recomendações proposta pela Califórnia Medical Association Committe e America 

Society of Hand Therapists  os autores Crosby; Wehbé ; Mawr (1994) estudaram a força de mão nos 

cinco níveis de posição do dinamômetro e, a diferença entre os membros dominante e não dominante. Os 

resultados apontaram que no nível dois do dinamômetro a força de preensão foi aumentada tanto para o 

lado dominante como para o não dominante. 

 

 

 

 

 

1.2 – Eletromiografia Cinesiológica – (EMG) 
 

 A eletromiografia cinesiológica (EMG) é a medida do potencial elétrico gerado pela 

despolarização do músculo esquelético durante a contração muscular. Seguindo os estudos realizados por 

Clarys e Lewillie (1992), a EMG é uma técnica que vem sendo utilizada há mais de 20 anos nos países 

desenvolvidos. No Brasil tem sido empregada desde os anos 90 nas diferentes áreas da saúde como: 

Anatomia, Esportes, Educação Física, Reabilitação, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina 

Vocacional, Odontologia, Psicologia, Fonoaudiologia, entre outros.(apud, ARAÚJO, 2000). 

 A EMG é um instrumento que apresenta inúmeras aplicações, notadamente, na clinica médica 

vem sendo utilizada para diagnóstico de doença neuromuscular ou traumatismo. Na reabilitação física a 

EMG permite um estudo da função muscular em atividades específicas. Os potenciais elétricos 



  
 

produzidos durante a contração da musculatura  registrados na EMG mostra em tempo real o resultado 

direto do esforço voluntário realizado pela musculatura. (AMADIO ; DUARTE, 1996).  

 Genericamente, segundo Clarys e Lewillie, as indicações para EMG clínica podem ser realizadas 

nos casos clínicos: 

1. Lesões da unidade motora (MUAP) para diferenciar lesões miogênicas de neurogênicas; 

2. Estudo de fraqueza muscular, fadiga, paresias, paralisias; 

3. Lesões supra-nucleares e estudos dos reflexos; 

4. Estudos da velocidade de condução nervosa. 

Segundo DeLuca (1997), o sinal eletromiográfico serve como um indicador da iniciação da 

atividade muscular, podendo fornecer a seqüência de disparo de um ou mais músculos realizando uma 

determinada tarefa. Outra importante informação do sinal eletromiográfico é indicar a contribuição da 

força de músculos individuais, bem como grupos musculares (apud, BIASOTTO, 2000). 

Além das aplicações diretas da EMG no diagnóstico de patologias neuromusculares, pode-se 

utilizar da mesma para análise comparativa de um movimento patológico comparado ao normal. Alguns 

autores Rechtien, Gelblum, Haig ; Gitter (1996), tem chamado a atenção pelos benefícios do uso da EMG 

de superfície. Eles defendem a idéia de que os eletrodos de superfície coletam uma área maior do 

músculo, têm uma menor passa-banda em torno de uma freqüência menor, embora estejam mais sujeitos a 

“cross-talk” dos músculos adjacentes, eles são confiáveis e menos perturbador para um padrão de 

movimento realizado pelo paciente . 

Segundo estudos de Rechtien et al. (1996) a EMG é muito utilizada para análise da marcha 

patológica em pacientes portadores de lesões dos neurônios motores superior, tais como paralisia cerebral 

e acidente vascular cerebral. 

Em estudos que envolvem a EMG de 
superfície na analise dos MMSS, 
Glousman (1993) constatou em um 
levantamento bibliográfico sua grande 
utilização na avaliação de ombro de atletas 
de diversas modalidades esportiva, como 
tênis, golfe, natação e beisebol. Embora o 
autor não discute o problema da disfunção 
articular do ombro, em todos os casos os 
indivíduos apresentaram uma diminuição 
na atividade do músculo serrátil anterior 
durante  a impulsão do braço simulando o 
arremesso (realizado nessas modalidades 
esportivas).  

Pereira; Araujo (2002) realizaram um estudo comparando os sinais elétricos do músculo bíceps 

braquial espástico e sadio utilizando a eletromiografia de superfície. O grupo A constitui-se de 25 

indivíduos saudáveis e voluntários e o grupo B, de 25 sujeitos portadores de hemiplegia espástica, sendo 

que a espasticidade de tais pacientes foi classificada entre os graus 1 e 4 pela escala modificada de 

Ashworth. Os registros EMG foram obtidos nas condições de repouso, contração voluntária máxima 

(CVM) e reflexa. Além disso, os registros EMG foram coletados em ambos os lados, para efeito de 



  
 

comparação inter e intragrupos. A comparação feita entre os lados lesado e sadio no grupo B demonstrou 

diferença estatisticamente significativa em todas as condições de aquisição, sendo a atividade EMG do 

lado lesado maior ao repouso e ao reflexo, e menor na CVM. Devido a grande variabilidade intrínseca do 

sinal EMG, e adotando como critério mais consistente a comparação dos valores do sinal entre os lados, 

verificou-se maior diferença, estatisticamente significativa, no grupo de pacientes com hemiplegia 

espástica do que entre os lado direito e esquerdo de pessoas saudáveis.   

Na ergonomia a EMG de superfície vem sendo utilizada para estudos da musculatura na posição 

sentada, baseado no conceito que desequilíbrios nessa posição causam aumento da atividade EMG de 

músculos posturais. Palmerud et al. (1995) encontraram que através de uma conscientização quanto a 

postura inadequada os indivíduos conseguiam reduzir a atividade do músculo trapézio na posição sentada 

com o braço abduzido e apoiado adequadamente. 

Outra aplicação da EMG de superfície que vem sendo muito estudada é a determinação de sua 

relação (amplitude do sinal gerado) com a força muscular. Muitos estudos têm sido realizados para 

estabelecer uma relação entre as duas grandezas durante contrações isométricas. Alguns autores como 

Aratow et al (1993); Araujo, Amadio e Furlani (1992) têm encontrado relacionamento linear entre a força 

isométrica e a EMG, outros autores como Ervilha (2001) tem encontrado um relacionamento não-linear. 

Provavelmente as diferenças no tipo de fibra muscular, no padrão de recrutamento e na taxa de disparo 

afetam a linearidade da relação EMG-força em contrações isométricas. Araújo,1998; Amadio e 

Duarte,1996; Aratow et al.1993, descrevem em seus estudos esses fatores de interferência. 

Os estudos utilizados no exame 
eletromiográfico convertem o sinal elétrico 
resultante da despolarização muscular, em 
um potencial elétrico capaz de ser 
processado por um amplificador, sendo a 
diferença do potencial elétrico o fator a ser 
processado. A amplitude ou altura dos 
potenciais depende da diferença de 
potencial entre os eletrodos onde, quanto 
maior a diferença de potenciais maior será 
a  amplitude ou voltagem do potencial 
elétrico (PORTNEY,1993). 

Para uma coleta segura do sinal eletromiográfico, a escolha pelo instrumental adequada esta 

inclusa: tipos de eletrodos de superfícies (que está diretamente relacionado ao tipo de músculo a ser 

estudado), amplificador, filtros, registros e decodificadores, assim como, ruído do 

equipamento.(TURKER, 1993). 

 O sinal EMG varia de acordo com propriedades anatômicas e fisiológicas do músculo, o 

esquema de controle do sistema nervoso periférico e a instrumentação utilizada para coletar o sinal 

(DeLUCA, 1997). 

 Para Acierno et al. (1995), a análise do movimento humano é mais completa  quando são 

utilizados maior  número de procedimentos biomecânicos, por exemplo, em uma análise EMG no 

movimento dinâmico da mão, é possível associar a EMG e a dinamometria (que permite o registro de 



  
 

força). Isso é possível pela aquisição sincronizada de todos os procedimentos através de hardwares e 

softwares específicos que também permitem o armazenamento e o tratamento dos dados. 

 Segundo esses autores, a interpretação cinesiológica dos dados EMG é utilizada para prover 

informação sobre o tempo de atividade muscular e sua intensidade relativa. Os sinais EMG, contudo são 

influenciados por muitos fatores que podem alterar análise. Elas incluem: a magnitude da tensão 

mecânica, a velocidade de encurtamento, a velocidade de alongamento, a taxa de tensão no 

fortalecimento, a fadiga, a atividade reflexa e o ângulo articular. 

Outra aplicação da EMG de superfície é na área de odontologia em estudos comparativos de 

músculos do sistema estomatognático  durante a mastigação de diferentes materiais, conforme estudos 

realizados por BIASOTTO (2000). 

Morais;Donnamaria e Schwartzman (2002) 
realizaram um estudo utilizando a 
eletromiografia de superfície no sentido de 
verificar a relação de causa e efeito entre 
os estímulos e as reações dos músculos 
faciais em indivíduos com síndrome de 
down.  A partir do conceito Rodolfo 
Castillo-Morales consistiu-se a pesquisa, 
onde os resultados apresentados mostrou o 
desencadeamento de resposta muscular  
através do eletromiografia de superfície 
mostrando as zonas motoras estimuladas 
bem como os músculos adjacentes  

 Na medicina de reabilitação a EMG é muito utilizada na avaliação funcional e no tratamento de 

músculos parcialmente paralisados, na correção postural e na otimização de funções motoras por meio do 

reequilíbrio do tônus dos músculos agonistas e antagonistas. O método consiste em avaliar a qualidade 

dos movimentos e realizar uma reeducação neuromuscular, procurando treinar o indivíduo para fazer o 

mesmo movimento de forma mais harmoniosa, diminuído as tensões musculares desnecessárias, visando 

reduzir os gasto energético e o desgaste dos tecidos moles.  

Segundo estudos apontados por Bruno et al (2001) nas paralisias, investiga a existência de 

neurônios poupados pela lesão ou mesmo regenerados e otimiza a sua utilização mediante a mensuração 

do sinal EMG voluntário para os músculos em questão. Freqüentemente um músculo que, ao exame 

clinico parece estar paralisado, apresenta através do eletromiográfo sinais que podem ser aumentados 

voluntariamente. 

Com o recurso da EMG é possível determinar posturas mais ergonômicas, que permitem realizar 

o mesmo trabalho com menor esforço. Além de ser um instrumento auto educativo para o paciente, o 

método orienta os profissionais de reabilitação na seleção das técnicas mais adequadas de cinesioterapia, 

em um programa de três a cinco sessões de terapia para cada sessão de EMG. Desta forma, o tratamento 

das funções motoras anormais tem maior possibilidade  de recuperação funcional. 

 A utilização de eletrodos de superfície torna o método não invasivo e indolor. O método tem se 

mostrado de grande valia como recurso complementar da equipe multidisciplinar de reabilitação, trazendo 



  
 

importante informação para o paciente sobre seu estado músculo-esquelético, possibilitando a 

conscientização deste e do terapeuta sobre o tipo de lesão.(BRUNO et al. 2001). 

Devido a carência na literatura sobre normalização mais apropriada para execução do exame 

eletromiográfico dos MMSS, todas as recomendações propostas pelos autores (De LUCA, 1997; 

BASMAJIAN ; De LUCA, 1985; ACIERNO et al. 1985; ARAÚJO,1998) foram consideradas quanto as 

bases teóricas que sustentam os aspectos envolvidos com a instrumentação utilizada em estudos 

eletromiográfico. 

 

 

1.3. Movimento da Mão e Preensão Palmar 
 

Como forma de introduzir os aspectos relevantes dos movimentos feitos pelas mãos e o seu uso 

nas atividades cotidianas, fazem necessário um conhecimento básico da anatomia do punho e mão e dos 

principais movimentos realizados. 

 

 

1.3.1.  Anatomia do Punho e Mão 
 

A mão compreende 27 ossos que formam três grupos: carpo, metacarpo e falanges. 

O punho (região carpal) situa-se entre o antebraço e a mão, permitindo os movimentos da mão 

(MOORE, 1994). O punho é composto pelos ossos da extremidade distal do rádio e ulna juntamente com 

os ossos da primeira fileira do carpo: escafóide, seminular, piramidal e psiforme. A mão compõe-se pelos 

ossos das duas fileiras do carpo: os ossos que compõe o punho mais o trapézio, trapezóide, capitato e 

hamato; os cinco metacarpos (numerados a partir do polegar) e as quatorze falanges. (KAPANDJI, 1990) 

 

 

 

Figura  01.  Corte longitudinal do punho mostrando superfícies  



  
 

                    articulares.(Extraído Smith et al. Cinesiologia Clínica de Brunnstrom,1997). 

 

 

1.3.2. Função dos Músculos Motores da Mão 
 

♦♦♦♦ Punho (BLAKE, 2000): 

Movimento de flexão:  flexor radial do carpo; flexor ulnar do carpo;Palmar longo, 

flexor profundo dos dedos, flexor superficial dos dedos e flexor longo do polegar. 

Movimento de extensão: Extensor radial longo e curto do carpo; 

extensor ulnar do carpo, extensor comum dos dedos; extensor do dedo indicador; extensor do 

dedo mínimo e extensor longo do polegar. 

 

♦♦♦♦ Mão: 

••••Articulações metacarpofalângicas: 

Movimento de flexão: Interósseos dorsais e palmares, abdutor e   flexor do dedo 

mínimo  e flexor longo do polegar. 

Movimento de extensão: extensor comum dos dedos, extensor do 2ºa 5º dedos, 

extensor longo e curto do polegar. 

••••Articulações interfalângicas: 

Movimento de flexão das falanges proximal e distal: flexor superficial e profundo 

dos dedos e flexor longo do polegar. 

Movimento de Extensão das falanges: lumbricais, interósseos dorsais, interósseos 

palmares, extensor do dedo mínimo,extensor comum dos dedos, extensor do dedo indicador e 

extensor longo do polegar. 

(*)Interósseos e lumbricais também realizam adução e abdução dos dedos. 

••••Articulação carpometacárpica  e interfalângica do polegar: 

Movimento de flexão: flexor longo e curto , oponente do polegar 

Movimento de extensão: extensor longo e curto do polegar e abdutor longo e curto do 

polegar. 

Movimento de abdução carpometacárpica: abdutor longo e curto do polegar e 

extensor curto do polegar. 

Movimento de adução carpometacárpica: adutor do polegar. 

Movimento de oposição carpometacárpica do polegar: oponente do polegar, abdutor 

curto do polegar e flexor curto do polegar. 



  
 

 

 

1.3.3.  Biomecânica da Mão e Punho 
 

Para que o movimento de preensão seja realizado, a mão deve adaptar-se a forma do objeto. 

Sobre uma superfície plana, a mão num movimento de extensão realiza contato pela eminência tênar, 

hipotênar, cabeça dos metacarpianos e a face palmar das falanges (LEHMUKUHL,1989). 

Kapandji, (1990) refere-se em seus estudos que quando a mão segura um objeto 

volumoso, ela se cruza e pode ser observado a constituição de arcos, seguindo três 

direções: sentido transversal, longitudinal e obliquo. Em conjunto, quando a mão se 

fecha é formado uma corredeira com concavidade anterior, cujas margens estão 

limitadas por três pontos: o polegar, que forma por si só uma margem externa; o 

indicador e o mínimo que limitam a margem interna. Entre essas duas margens estão 

situados os quatro arcos oblíquos de oposição. A direção geral, oblíqua, dessa corredeira 

palmar, representada por uma grande flecha contida na mão é cruzada em relação aos 

arcos de oposição: ela é dada por uma linha que vai da base da eminência hipotênar na 

cabeça do segundo metacarpo, região onde um objeto cilíndrico é apreendido com toda 

a mão. Quando os dedos se separam voluntariamente, o eixo de cada um dos cinco 

dedos converge em direção à base da eminência tênar, num ponto que corresponde 

aproximadamente ao tubérculo do escafóide, que pode ser percebido pela palpação. 
Segundo o autor, nota-se que durante os movimentos de separação e de aproximação dos dedos, 

o dedo médio praticamente fica imóvel. No entanto, é possível faze-lo efetuar movimentos voluntários 

para fora e para dentro. Quando os dedos aproximam-se uns dos outros, os eixos dos dedos não são 

paralelos, mas convergem em um ponto situado longe do final da mão. Quando os dedos estão 

posicionados em uma posição neutra, os mesmos estão separados um dos outros levemente e seus eixos 

não convergem em um único ponto. Quando a mão se fecha deixando estendidas as articulações 

interfalangeanas distais, os eixos das duas primeiras falanges dos quatro últimos dedos, o eixo do polegar 

convergem em um ponto situado na parte baixa da corredeira do punho. 

O punho, articulação distal do membro superior, permite a mão a realização de diferentes tipos 

de  preensões. A articulação do punho possui dois graus de liberdade. Parte dos movimentos do punho de 



  
 

flexão, extensão, abdução radial e abdução ulnar ocorrem na articulação radiocarpal. Movimentos 

planares do punho ocorrem nas articulações radiocarpal e mediocarpal.  

Na face posterior do punho, os tendões 
extensores passam, sob ligamento anular 
dorsal do carpo, nos seis túneis 
osteofibrosos acompanhados de seis 
bainhas sinoviais. Eles são, de dentro para 
fora: o túnel do ulnar posterior, o túnel do 
extensor próprio do dedo mínimo, o túnel 
dos quatro extensores comuns e do 
extensor próprio do indicador, o túnel do 
extensor longo próprio do polegar, o túnel 
dos dois radiais, o túnel do abdutor longo e 
do extensor curto do polegar  (KENDAL, 
1995). 

O ligamento anular e os túneis osteofibrosos formam polias de reflexão para os tendões, quando 

o punho esta em extensão. Por causa de sua situação em relação aos dois eixos da articulação 

radiocarpiana, nenhum dos músculos motores do punho tem ação pura, o que significa que para obter uma 

ação pura, é necessário a ação simultânea de dois grupos musculares, para anular um componente: sendo 

um exemplo de relação antagonismo-sinergismo muscular. (KAPANDJI,1990). 

Como mostra Lehmkul, (1989) em seus estudos clínicos, a posição de função do punho 

corresponde ao máximo de eficiência dos músculos motores dos dedos, e mais particularmente dos 

músculos flexores. Com o punho a 40-45º, ligeira extensão; com inclinação ulnar a 15º, a mão encontra-

se melhor adaptada em sua função de preensão. 

 

 

1.3.4.  Tipos de Preensões  
 

Os principais aspectos motores da função da mão envolvem algum tipo de preensão, permitindo 

assim, grande mobilidade e estabilidade na realização de tarefas motoras. Observa-se na literatura 

nomenclaturas diferenciadas na descrição do movimento das mãos. Alguns autores referem-se a 

movimento de pinça e outros como movimento de preensão. Apesar da diferença, ambas termologias são 

sinônimas.  

O alcance da mão aos objetos através dos padrões de preensão e/ou pinçar (segurar, pressionar, 

soltar e sentir) requerem coordenação multimuscular para cada dedo.Tal movimento só é possível devido 

as estruturas do membro superior ( escápula, braço, antebraço e mão) combinando durante a realização de 

tarefas movimentos harmônicos dessas estruturas. (BRANDÃO ,1984; KOTTKE, 1994; SMITH et 

al.1997).  

Segundo os autores Kottke (1994); Smith  et al (1997),  

a preensão ocorre como pinçamento entre o polegar, 



  
 

indicador e dedos médios.Setenta porcento do movimento de 

preensão é realizada por variantes desta posição. 

Napier (1986) descreve duas posturas básicas da mão humana: a “preensão de força” usada 

quando necessária força completa, enquanto envolvem segurar um objeto entre os dedos parcialmente 

fletidos e a palma enquanto o polegar aplica contrapressão, e a “preensão de precisão”, quando o objeto é 

pinçado entre as superfícies flexoras de um ou mais dedos e o polegar em oposição. Segundo esse autor, a 

natureza da tarefa a ser executada determina a postura do movimento a ser usada, e que essas duas 

posturas estão presente nas atividades de preensão na mão humana. (apud, SMITH et al.,1997).  

De acordo com a funcionalidade da mão os 
principais tipos de preensão , segundo 
Napier são: 

- preensão em gancho: os dedos II a V são usados como um gancho,  

sem a  participação do polegar. 

- preensão cilíndrica: a superfície palmar da mão se amolda em torno 

 de um objeto cilíndrico, o polegar atua no movimento de adução sobre o objeto. 

- preensão esférica: os dedos de II a V e polegar é ajustado a um objeto 

 esférico como uma bola. 

- preensão palmar: envolve a flexão dos dedos enquanto a palma da  

mão se amolda ao seu formato. Essa  preensão é  usada  para apanhar e segurar objetos pequenos. 

- Preensão entre o polegar e indicador: conhecido como padrão de 

 precisão  envolve a manipulação de um objeto que não esta em contato com a palma da mão entre o 

polegar abduzido e os dedos em oposição.  A superfície sensorial dos dedos é usada para dar máxima 

aferência sensorial para influenciar ajustes delicados. A manipulação precisa ocorre entre o polegar e o 

indicador. Variações na pega incluem: pinça dígito-polpar, pinça bidigital e pinça dígito-lateral. 

Para Brandão et al. (1984), as preensões existentes podem ser classificadas como: 

- Preensão em cinta ou digito-palmar: quatro dedos fletidos, 

 envolvendo o objeto de encontro à palma da mão, polegar em flexão e em oposição. A posição do 

polegar varia um pouco se o objeto apreendido for mais ou menos volumoso e conforme o uso. Numa 

variante deste tipo de preensão, o polegar, em vez de se colocar em oposição, é mantido no plano 

imediatamente anterior ao da palma, com extensão da articulação interfalangeana, empurrando o objeto 

agarrado de encontro a face palmar do indicador; 

- Preensão em gancho: quatro últimos dedos semifletidos; 

- Preensão em pinça: (seis tipos): Bidígito-polpar de ramos curtos: 

 oposição do polegar na articulação metacarpiana e flexão da metocarpofalangeana do indicador, com as 

interfalangeanas destes dedos mais ou menos fletidas e o objeto seguro entre a polpa do polegar e 

indicador. 

- Pinça em círculo: Oposição do polegar a todos os dedos com polpas 

 dispostas em círculos; 

- Pinça bidigital longa: entre a face palmar da extremidade do 



  
 

 indicador, com interfalangeana em extensão (lumbricais e interósseos) e polpa do polegar em oposição 

(adutores e interósseos); 

- Pinça entre polegar em oposição e dedos em extensão: utilizadas para 

 segurar objetos planos; 

- Pinça em flexo-adução do polegar: entre a polpa do polegar e a lateral 

 do indicador semifletido; 

- Pinça digito-lateral: entre dedos (faces laterais). (apud SANDE ; 

 COURY,1998). 

Para  Kisner e Colby (1998) além da preensão a  função da mão está relacionada com a posição 

do punho que controla o comprimento dos músculos extrínsecos dos dedos. A medida que os dedos ou 

polegar se fletem, o punho precisa ser estabilizado pelos músculos extensores do punho para evitar que os 

músculos flexor profundo e flexor superficial dos dedos ou flexor longo do polegar venham fletir 

simultaneamente o punho. A medida que a garra se torna mais intensa, a extensão sincronizada do punho 

alonga os tendões dos flexores extrínsecos através do punho e mantém o comprimento total mais 

favorável na unidade musculotendínea para uma contração mais forte.  

Brandão (1984) descreve cinco funções motoras básicas 

dos movimentos dos membros superiores: aproximar, preender, 

soltar o objeto, deslocar objetos, tocar e pressionar, 

manipular e lançar. Na preensão tem-se, essencialmente a 

flexão das articulações do 2º,3º,4º e 5º dedos e a oposição 

do polegar; e para realizar o ato de soltar um objeto, a 

mão se abre pela extensão e abdução dos dedos, depositando-

o sobre uma superfície de apoio ou largando-o no espaço. 

Sande e Coury (1998) constataram em uma revisão bibliográfica a diversidade de classificações 

na categorização das preensões. Essas autoras citam o estudo realizado por Smith  e Benge (1985) que 

após um minucioso estudo sobre tipos de preensões no Estados Unidos , foram encontradas 29 variações, 

para preensão de três dedos , 46  para preensão terminal, 48 para subterminal e 7 para preensão lateral. 

Esses autores ressaltam ainda, a dificuldade na padronização de padrões para o estudo funcional da mão. 

Tal dificuldade acarreta danos na comunicação entre profissionais de reabilitação interferindo diretamente 

na conduta de trabalhos científicos. 

 

  

 

 

 



  
 

 
 

Figura 02. Tipos de Preensões/Pinças, segundo Schesinger 

                 (Extraído de Lianza, S. Medicina de Reabilitação, 2001). 

 

 

 

1.3.5.  Preensão palmar 
 

 A força de preensão palmar, além de ser uma importante 

função das mãos, é freqüentemente utilizada na avaliação de 

pacientes portadores de doenças em membros superiores, pois 

sua diminuição pode ser um indicador simples de uma afecção 

real (CZITROM, 1988). 

 O movimento das mãos depende do trabalho em conjunto de muitos grupos musculares, além da 

musculatura intrínseca da mão, os músculos do punho são parte integral da preensão palmar, pois 

impedem movimentos indesejáveis do punho e mantém os músculos dos dedos em tamanho favorável à 

produção de tensão (LEHMKUHL, 1989). 

 Durante o movimento de preensão, os dedos curvam-se para a palma da mão ou ao redor de um 

objeto pela ação dos flexores longos dos dedos (superficial e profundo), auxiliados por alguns músculos 

intrínsecos da mão, já os músculos flexores longos dos dedos têm origem no antebraço e seus tendões 

passam pelo lado flexor do punho, estes músculos se não encontrassem oposição, causariam a flexão 

punho durante o fechamento da mão. Tal ação é impedida pela ação estabilizadora do punho. A força de 

contração dos músculos extensores está em proporção direta ao esforço de preensão (KAPANDJI, 1990). 



  
 

 Segundo Kapandji, durante o 
movimento de preensão, identifica-se a 
contração do ventre muscular e tensão do 
tendão dos músculos extensor radial longo 
do carpo, extensor radial curto do carpo e 
extensor ulnar do carpo. Os músculos 
flexores superficial e profundo dos dedos 
realizam a flexão das articulações 
interfalangeanas do segundo ao quinto 
dedos, sendo que seus tendões passam do 
lado palmar do punho e das articulações 
metocarpofalangeanas, eles também 
tendem a produzir sua flexão. Ao se usar a 
mão para preensão, a flexão das 
articulações metocarpofalangeanas é 
necessária para o formato correto da mão, 
mas a flexão do punho é indesejável, pois 
pedida pela contração sinérgica dos 
extensores do punho. O tendão superficial, 
inserindo-se na base da falange média, 
flete a articulação interfalangeana 
proximal. O tendão profundo, após 
perfurar o tendão superficial, insere-se na 
base da falange distal e age como flexor da 
articulação distal bem como proximal. O 
profundo é o único músculo capaz de fletir 
a articulação interfalangeana distal. 

 Os músculos interósseos palmares e os lumbricais correm definitivamente no lado palmar do 

eixo de flexão e extensão destas articulações e portanto são mecanicamente capazes de produzir flexão. A 

alavanca dos músculos lumbricais para a flexão é mais favorável do que a dos interósseos palmares 

(SMITH et al.,1997).  

 Principais tipos de preensões em atividades cotidianas segundo descritos por  Kapandji 

(1990). (a) preensão de força, quando necessária força para segurar o objeto 

pesado ou relativamente volumoso; (b) preensão palmar esférica pentadigital, quando todos o 

dedos entram em contato com o objeto pela sua superfície palmar; (c) preensão cilíndrica ou digital-

palmar, quando o objeto é envolvido pela superfície palmar, quanto maior é o objeto menos firme é a 

preensão; (d) preensão pentadigital de força, quando utilizamos todos os dedos e o polegar e indicador 

emprega força pelo contato da polpa dos dedos; (e; e.1; e.2) preensão tridigital de força, envolve o 

polegar, dedo indicador e o médio e são as que se utilizam com maior freqüência em atividades 

cotidianas; (f) preensão por oposição terminal ou terminal-polpa, é uma preensão fina e de precisão, 

permite segurar um objeto de pequeno calibre, o polegar e o dedo indicador (ou o médio) realizam a 

oposição pela extremidade da polpa; (g) preensão pinça ou pontas, a polpa do polegar e mantém o objeto 

com força contra a polpa do dedo indicador.  



  
 

 

 

Figura 03 -  (a) Preensão de força 

 

 

 

 
Figura 04 – (b) Preensão palmar esférica pentadigital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Figura 05 – (c) Preensão cilíndrica ou digital-palmar 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

         Figura 06 – (d) Preensão pentadigital de 
força 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

                            
 

Figura 07- (e) Preensão tridigital de força          
Figura 08- (e.1) Preensão tridigital  

                                  
de força 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 09 – (e.2) Preensão tridigital de força 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
                            
Figura 10 – (f) Preensão por oposição terminal ou 

                                                 terminal-polpa 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – (g) Preensão pinça ou pontas 

 

 

 

2. OBJETIVO 
 

 

1- Analisar em um grupo de indivíduos sadios, a força máxima de preensão cilíndrica durante a 

preensão de um copo de ferro, simultaneamente  analisar o comportamento da atividade elétrica 

nos músculos extensor radial longo do carpo (ERLC), m. extensor comum dos dedos (ECD) e m. 

flexor superficial dos dedos (FSD),  monitorado através de um sistema de aquisição de sinais 

eletromiográfico; 



  
 

2-  Verificar a eficiência do dispositivo em forma de copo com transdutor de força na avaliação da 

preensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  JUSTIFICATIVA 
 
 

 Buscar uma abordagem cada vez mais direcionada e objetiva para análise das necessidades 

funcionais do indivíduo em processo de reabilitação visando melhorar a eficácia do tratamento 

terapêutico ocupacional. Nesse sentido, são poucas as pesquisas que buscam a compreensão dos 

mecanismos que envolvem a dinâmica do movimento de membros superiores (MMSS) durante realização 

de tarefas específicas. Como a eletromiografia tem se mostrado eficiente nos estudos que envolvem os 

membros inferiores, nos músculos do sistema  estomatognático entre outros, nossa perspectiva é testar 

esse instrumento EMG com o dispositivo em forma de copo na avaliação da mão, buscando  reconhecer o 

comportamento de ativação elétrica muscular durante a preensão e curva de força em indivíduos sadios, 

para que possamos em estudos futuros comparar com a força de preensão  em pacientes portadores de 

lesões neurológicas e ortopédicas. 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  MATERIAlS  E  MÉTODOS 
 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da Univap, protocolo nº 

A018/2003/CEP, estando em acordo com os Princípios Éticos, seguindo as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa e realizado no Laboratório de Atividades II do curso de Terapia 

Ocupacional da FCS - Universidade do Vale do Paraíba UNIVAP.  

Participaram deste estudo 16 indivíduos 
sadios, sexo feminino, com idades entre 19 
e 40 anos.  O processo de seleção do 
grupo amostral  foi aleatória e voluntária 
através de convite verbal. Todos os 
voluntários foram informados sobre os 
objetivos e procedimentos envolvidos na 
pesquisa e  assinaram um Termo de 
consentimento (Anexo I).  

Os critérios de inclusão para a participação voluntária na pesquisa foram:  características físicas: 

peso (Kg) e estatura próximas. Em todas as voluntárias foram coletadas dados antropométricos para 

verificação da variação na amostra estudada (Anexo II).  

 

 

4.1 - Materiais 
 

Para aquisição do sinal eletromiográfico utilizou-se um aparelho de eletromiografia (EMG) 

fabricado pela EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA (Fig.12), composto de placa de conversão A/D 



  
 

(analógico-digital) com 12 bits de resolução, amplificador de sinais com ganho de amplificação de 2000 

vezes e filtro com banda de freqüência de 20 a 500Hz. A freqüência de amostragem foi de 2000 amostras 

por segundo por canal (2000 Hz). 

 

 
Figura 12.  Aparelho de eletromiografia de superfície -  EMG  

                   Fabricado pela EMGSYSTEM DO BRASIL  LTDA. 

 

 

Foram configurados para essa pesquisa cinco canais do eletromiográfo para o registro da 

atividade muscular, força de preensão e goniometria. Os canais foram habilitados da seguinte forma: 

Canal 01: Força – (Kgf) 

Canal 02: Goniometria – (graus) 

Canal 03: M. extensor radial longo do carpo (ERLC) 

Canal 04: M. extensor comum dos dedos (ECD) 

Canal 05: M. flexor superficial dos dedos (FSD) 

 

 Para realização dos testes, a pele do antebraço (região do músculos em estudo) foi 

adequadamente limpa com algodão embebido em álcool, para retirada dos fatores de resistência cutânea. 

Em seguida os eletrodos ativos de superfície utilizados na coleta do tipo diferencial bipolar com contato 

de prata (Figura 13), com ganho de amplificação de 20 vezes, com área de contato de 25 mm2 e 

distanciados 10 mm entre si, foram colocados sobre a pele (Figura 14), após ter sido localizado o “ponto 

motor” (através de prova de função muscular, segundo Kendal) região com maior segurança na 

interpretação dos resultados. Foi aplicado gel entre o eletrodo terra e a pele para melhor condução do 

sinal elétrico, dessa forma eliminando os ruídos (DAINTY ; NORMAN, 1987). 

 



  
 

 

 

 

                        
Figura 13.  Eletrodos do tipo diferencial bipolar com contato de prata 
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Figura 14.  Posição dos eletrodos sobr
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           Figura 15.  Goniômetro eletrônico 

 

 

Para quantificar a força de preensão foi  desenvolvido um dispositivo em forma de copo 

confeccionado em ferro com diâmetro  7 cm e 10 cm de altura, pesando 800 gramas. A opção pelo uso do 

material do copo em ferro é que o mesmo não sofre deformações durante a preensão, transmitindo com 

segurança o emprego da força ao transdutor. Para o registro do sinal elétrico durante a preensão do copo 

foi projetado um transdutor de força com uma sensibilidade capaz de registrar a força que o indivíduo faz 

ao segurar e levantar o copo (Figura 19). Esse registro foi mostrado em tempo real na forma de um 

gráfico gerado por software AQD EMG For Windows  representando o valor da força produzida durante o 

movimento. A força foi medida em Kilograma força (Kgf) e calculada via software AQD EMG for 

Windows.  

Para acurácia dos valores obtidos no 
dispositivo, o mesmo foi submetido a 
“teste  em bancada”. A calibração do 
transdutor de força foi feito por método de 
regressão linear, onde foram aplicados 
pesos padrões homologados em unidade de 
engenharia para a leitura na saída do 
transdutor de força. No processo de 
calibração a correlação entre a força 
aplicada no transdutor e os valores lidos na 
saída obtiveram correlação de 99,9% como 
demonstrado na figura abaixo: 

 
 



  
 

 
 

Figura 16. Exemplo da tela de calibração  por regressão realizado via software  

                  AQD EMG for Windows. 
 

Nos “testes de bancada” foram registrados força máxima de preensão no dispositivo, assegurando 

que o mesmo registra uma força de preensão até 54 Kgf sem saturar o sinal como demonstrado nas 

figuras. 17 e 18 , os testes permitiram verificar que os valores são muito próximos quando comparados 

aos valores de preensão máxima registrados em um dinamômetro hidráulico, o que mostra a eficiência do 

dispositivo. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Figura 17. Exemplo da curva de força durante o “teste de bancada”  

                  preensão de força máxima – 54 kgf 

 
 
 

     
 

Figura 18.  Exemplo das

                  para preensão
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 curvas de forças durante o “teste de bancada”  

 de força máxima.  



  
 

 
Figura 19.  Transdutor de força (Kgf) 

 

 
O transdutor de força é um dispositivo capaz de transformar uma grandeza física em sinal 

elétrico que passará por um condicionador de sinais com a finalidade de amplificação do sinal com uma 

faixa de ganho 300 vezes, filtros passa baixa de 100 Hz para seleção da faixa de freqüência que representa 

o sinal. Após o condicionamento do sinal, o mesmo será registrado em um sistema de aquisição de dados 

digital simultaneamente com o registro dos sinais eletromiográfico dos músculos em estudo durante o 

referido movimento para posterior análise. 

Para a visualização dos sinais nos cinco canais simultaneamente na tela e gravar os sinais no 

disco rígido para análise posterior dos dados, foi utilizado um computador com configuração mínima, 

Pentium 233MHz com Slot ISA, 64 Mbytes de RAM, HD 3 Gbytes, Windows 95/98 . 

 

 

4.2.  Procedimento para Análise do Movimento 
 

Após avaliação antropométrica, as voluntárias foram posicionadas sentadas em uma cadeira com 

45 cm de altura, ombros aduzidos, com flexão de cotovelo a 90 graus, punhos e mãos na posição neutra 

apoiados sobre uma mesa com 80 cm de altura. Foram orientadas a efetuar os movimentos pré-definidos: 

segurar o copo de ferro, levar até a altura da boca e retornar na posição inicial. Anteriormente as coletas 

dos sinais eletromiográficos realizaram um teste-treinamento preliminar para realização do movimento 

através de comando verbal. Os ensaios tiveram duração máxima de 8 segundos, considerando que 



  
 

houvesse pequenas variações na velocidade do movimento realizado por cada indivíduo. Para coleta de 

sinais de EMG os cinco canais simultaneamente do eletromiográfo foram configurados para realização de 

coletas de 8 segundos.  

 

 

4.3. Análise Estatística e Tratamento do Sinal Eletromiográfico 
 

Ao final de cada ensaio, os sinais captados eram conferidos na tela do 

computador, no sentido de verificar a qualidade dos dados obtidos. Cada voluntário 

gerou cinco arquivos, os sinais foram normalizados e usados para análise o valor médio 

de cada voluntário. Foi selecionado para análise trechos (2,4 s) para os cinco canais, 

correspondentes ao pico máximo de força. 

O processamento dos sinais dos traçados foi realizado através dos “softwares” 

Matlab – versão 6.1. e Biônica – versão 3.0 e realizada uma análise estatística 

paramétrica empregando-se como medida de variabilidade o coeficiente de variação 

(CV), onde os procedimentos do sinal seguiram as recomendações da Sociedade 

Internacional de Eletrofisiologia Cinesiológica (ISEK) relativas ao emprego da 

eletromiografia. 

O software do sistema de eletromiografia 
(EMG) registrou os dados em arquivo, 
fornecendo os valores RMS do sinal, 
desvio padrão do sinal, para análise 
quantitativo do movimento (WINTER, 
1991). 
O processamento do sinal constituiu as 
seguintes etapas: (1) Retificação do sinal, 
(2) normalização da amplitude do sinal, (3) 
envoltório linear,  (4) normalização do 
tempo. 

1- Retificação do sinal: Conhecido também como retificação de onda 
completa, consiste em obter o valor absoluto do traçado 
eletromiográfico convertendo todos os sinais negativos em positivo; 

2- Normalização da amplitude do sinal: submeter os valores do sinal 
EMG retificado a um valor de referência, comum a todos os sinais 
permitindo comparações entre sujeitos. 

3- Envoltório linear: obtenção a partir do traçado retificado, utilizando 
um filtro (passa baixa) eletrônico com freqüência de corte de 5Hz . 

4- Normalização do tempo:  todos os trechos selecionados tem a mesma 
duração de tempo e o mesmo número de amostra.  



  
 

Após o processamento de cada trecho do traçado escolhido para estudo, as variações da atividade 

eletromiográfica para cada músculo foram analisadas graficamente.  

 

 

 
Figura 20 – Exemplo do processamento do sinal eletromiográfico 

                    (A) sinal EMG bruto, (B) sinal retificado e (C) envoltório linear. 

5.  RESULTADOS 
 

 Os resultados obtidos nesta pesquisa são apresentados através das médias e desvios-padrão da 

atividade eletromiográfica representados pelo  coeficiente de variação (CV) do trecho analisado referente 

a amostra estudada. 

 

 



  
 

 
 

Gráfico 01 -  Sinal do pico máximo de força de preensão cilíndrica. O traçado representa a média e o 

desvio-padrão do grupo de indivíduos estudados. 

 

 

• Coeficiente de variação (CV) 12,7%, indicando que  os valores de amplitudes na 

      amostra estudada foi próxima a média (9,02 Kgf) instante analisado. 

• Força min/max no grupo estudado 1,54-18,38 Kgf 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Gráfico 02 -  Sinal da angulação do cotovelo durante o pico máximo de força de preensão cilíndrica. O 

traçado representa a média e o desvio-padrão do grupo de indivíduos estudados. 

 

• Angulação média do cotovelo apresentou  CV 2,2%, 

 

• Ângulo médio de movimento do cotovelo durante a preensão máxima de força: 109,38 graus. 

 

• Valores min/max. no grupo de indivíduos 96,46-115,40 graus. 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Gráfico 03 -  Sinal eletromiográfico do músculo extensor radial longo do carpo (ERLC) durante o pico 

máximo de força de preensão cilíndrica.O traçado representa a média e o desvio-padrão do grupo de 

indivíduos estudados. 

 

 

• Coeficiente de variação (CV) 47,8%, 

• Valor médio 53,22 µV, 

• Valores min/max da atividade EMG no grupo de indivíduos estudados: 19,87-116,10 µV 

• Quando a força de preensão foi  empregada com maior intensidade pelas falanges, a atividade 

elétrica muscular do m. ERLC não aumentou  proporcionalmente 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Gráfico 04 -  Sinal eletromiográfico do músculo extensor comum dos dedos (ECD) durante o pico 

Maximo de força de preensão cilíndrica. O traçado representa a média e o desvio-padrão do grupo de 

indivíduos estudados. 

 

• Coeficiente de variação (CV) 51,6%, 

• Valor médio 71,35 µV, 

• Valores min/max da atividade EMG no grupo de indivíduos estudados: 26,55-115,40 

µV 

• Função: extensão das articulações metacarpofalângicas e interfalângicas 

     de 2º a 5º dedo. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Gráfico 05 -  Sinal eletromiográfico do músculo flexor superficial dos dedos (FSD) durante o pico 

máximo de força de preensão cilíndrica.O traçado representa a média e o desvio-padrão do grupo de 

indivíduos estudados. 

 

• Coeficiente de variação (CV) 50,2%, 

• Valor médio 18,82 µV, 

• Valores min/max da atividade EMG no grupo de indivíduos estudados: 

      8,64-37,03 µV 

• Função: flexão das articulações metacarpofalângicas e interfalângicas de 2º a 5º dedo. 
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Figura 21 -  Média RMS dos sinais eletromiográficos dos músculos: flexor superficial dos dedos (FSD), 

m. extensor comum dos dedos (ECD) e m. extensor radial longo do carpo (ERLC)  e média da angulação 

do cotovelo e força máxima de preensão cilíndrica no  grupo de indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Força (kgf) Goniômetro 
(graus) 

m. ERCL (µµµµV) m. ECD (µµµµV) m. FSD (µµµµV) 

     
1,54 96,46 41,59 89,59 8,64 
2,22 111,30 48,77 26,55 16,18 
2,74 109,60 52,77 46,17 15,16 



  
 

5,45 112,60 19,87 43,91 9,78 
5,71 102,80 39,42 48,46 15,60 
5,62 101,80 38,32 47,26 14,80 
5,81 106,30 38,65 52,22 15,50 
6,84 100,80 31,04 36.14 11,60 
6,89 102,60 28,36 63,44 10,98 
7,16 111,40 43,90 112,30 10,31 
9,85 111,50 33,43 39,98 14,60 
11,17 111,30 63,92 111,10 21,81 
12,91 114,60 20,51 38,67 20,90 
13,22 115,40 79,51 94,71 28,35 
13,38 114,80 116,10 74,71 37,03 
18,38 112,10 115,00 115,4 32,23 

     

Valor médio da 
Força (kgf) 

Valor médio do 
angulo do 

cotovelo (graus) 
Valor médio RMS dos sinais EMG dos músculos 

 
9,02 109,38 53,22 71,35 18,82 

 

Tabela 01. Valores das variações da força de preensão cilíndrica, goniometria da posição do cotovelo 

durante o movimento de preensão e atividade elétrica muscular dos músculos: extensor radial longo do 

carpo (ERLC), m. extensor comum dos dedos (ECD) e m. flexor superficial dos dedos (FSD) dos 16 

indivíduos estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Figura 22. Exemplo da seqüência do processamento do sinal bruto: força de preensão, ângulo do 

cotovelo, ativação elétrica muscular durante o movimento dinâmico de preensão cilíndrica dos músculos 

extensor radial longo do carpo (ERLC), m. extensor comum dos dedos (ECD) e m. Flexor superficial dos 

dedos (FSD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  DISCUSSÃO 
 

Apesar da complexidade da estrutura e sinergismo muscular durante uma atividade 
funcional é possível analisar o comportamento da atividade elétrica muscular durante 
um movimento específico, como mostra os resultados dessa pesquisa nos trechos de 
maior força de preensão analisada. Essa análise é bastante importante quando 
realizamos uma avaliação em Terapia Ocupacional durante o processo de reabilitação, 



  
 

principalmente pela linha de trabalho dessa profissão que visa entender a dinâmica do 
movimento realizado pelo paciente durante uma atividade específica. O resultado dessa 
avaliação é de fundamental importância para planejar a intervenção terapêutica 
ocupacional mais apropriada no sentido de buscar uma autonomia nas atividades da vida 
diária (alimentação, higiene, vestimenta, entre outros), profissional e de lazer.  
O desenvolvimento desse dispositivo digital no entanto, para quantificação de força de 
preensão vai de encontro com a necessidade clínica da profissão de Terapia 
Ocupacional em ter métodos de avaliação para uma análise de movimento 
tridimensional, visto que, o sistema junto a Eletromiografia permite uma análise em 
diferentes posições e movimentos. Uma consideração importante sobre a mensuração da 
força exibida pelo dispositivo em forma de copo é também poder simular uma situação 
de movimento cotidiano. 
O dispositivo nos “testes de bancada” apresentou resultados satisfatórios quando 
submetidos à calibração por regressão via software AQD EMG for windowns 
apresentando 99,95% de relatividade, o que indica a precisão dos resultados. As 
técnicas adotadas para realização de testes de preensão máxima, seguindo as mesmas 
recomendações América Society of hand Therapists quanto à postura, os resultados 
apontaram que o dispositivo apresenta sensibilidade capaz de registrar até 54 kgf. Para 
uma pessoa que apresenta força máxima de 32 kgf registrados no dinamômetro 
hidráulico, tais valores podem ser vistos no dispositivo em forma de copo. As vantagens 
do sistema digital é a possibilidade que se tem em monitorar todo o percurso da 
preensão ou seja, os momentos de variação no pico, que podem ser por exemplo uma 
indicação de desmotivação ou mesmo um quadro de dor. Nesse sentido a aquisição de 
sinais do dispositivo permite uma análise detalhada de cada movimento realizado como 
deslocamento, posição, força entre outros fatores. Os achados acima citados dos “testes 
de bancada” nos indicaram que o dispositivo em forma de copo é um instrumento útil 
para medidas de força máxima e submáxima de preensão. Associado a Eletromiografia 
permite ainda registrar toda a atividade elétrica do músculo durante o movimento, o 
angulo e cruzar os dados para uma avaliação mais precisa. O sistema permite ainda, 
utilizar o banco de dados para avaliar e reavaliar o paciente e verificar quais os ganhos 
reais durante o processo de  reabilitação. Por exemplo, numa situação clinica onde é 
necessário reeducar os movimentos do braço, a informação disponível em uma 
aquisição de sinais biológicos é suficiente para estruturar um atendimento às 
necessidades reais do paciente. Outro fator interessante que pudemos observar no 
instrumental é que os critérios que empregamos nesta pesquisa tem um grau de 
segurança, pois os indivíduos não foram influenciados pelo comando verbal durante a 
coleta dos sinais. Como todos os voluntários realizaram o pré treinamento, isso permitiu 
a realização de um movimento bem natural, demonstrando resultados bastante 
interessantes o que sugere um aprofundamento nessa pesquisa. 
Observando o gráfico 01, momento de força máxima exigido para vencer a inércia do 
copo, retirando-o da mesa, nota-se um coeficiente de variação baixo de CV=12,7% o 
que indica que os valores da amplitude da força na amostra estudados foram próximos a 
média de 9,02 kgf no instante analisado, embora ao longo do movimento os valores 
diferenciaram para cada indivíduo.  
A força de preensão cilíndrica mostrou uma correlação não linear com a  intensidade 
elétrica muscular, ou seja, para os indivíduos que aplicaram maior força de preensão, 
não necessariamente gerou-se maior atividade elétrica nos músculos analisados. 
Entretanto mostrou uma correlação direta com a atividade eletromiográfica. Observando 



  
 

a tabela 1, podemos verificar que cada indivíduo apresenta sua particularidade de  
atividade elétrica muscular e que uma pessoa que apresenta uma atividade ocupacional 
mais intensa, o sinergismo muscular é evidenciado pela estabilização do punho, 
intensificando a atividade elétrica do músculo extensor radial longo do carpo (ERLC) 
no momento em que realiza a preensão.  
Para o mesmo instante do traçado EMG analisado o gráfico 02 demonstra o angulo do 
cotovelo durante o movimento de preensão de força máxima entre 100 e 115 graus, o 
que na média representou 109,38 graus, com coeficiente de variação entre a amostra de 
CV=2,2% . Quando comparamos o comportamento da atividade muscular durante a 
realização de movimento, como mostra as Figuras: (3)- para o músculo extensor radial 
longo do carpo (ERLC), (4)- músculo extensor comum dos dedos (ECD) e (5)- flexor 
superficial dos dedos (FSD), com coeficiente de variação respectivamente de 47,8%, 
51,6% e 50,2% , verificamos que não existe um padrão numérico de atividade elétrica 
muscular durante um movimento especifico entre um grupo de indivíduos. Entretanto, 
podemos verificar o comportamento do músculo em relação a sua função e sinergismo 
muscular conforme descritos na literatura pelos autores Cutter & Kevorkian (2000); 
Kapandji,(1990) e  Smith et al (1997).   
 Analisando a média do comportamento muscular no momento de aplicação de força máxima 

exigida para suspender o copo de ferro com peso= 800 gramas, nota-se relevante variação para o músculo 

flexor superficial (FSD) na amostra analisada, o que  provavelmente se deve a sua  ação principal no 

fechamento da mão para prender o objeto e pela regulação da força mediada pelo córtex motor, variando 

de uma pessoa para outra, conforme descritos por alguns autores Kuhtz-Buschbeck; Ehrsson; Forssberg 

(2001) e Adams & Victor, (1997). No entanto, essa variação é muito próxima do comportamento da 

atividade elétrica do m. extensor comum dos dedos (ECD) com coeficiente de variação de CV=51,6%, o 

que nos leva acreditar que essa variação esteja associado ao sinergismo muscular com os músculos 

lumbricais e interósseos responsáveis pela flexão das articulações metocarpofalangicas dos 2º ao 5º dedo. 

 Já para o músculo extensor radial longo do carpo (ERLC),quando a força de preensão é 

empregada com maior intensidade pelos dedos, a atividade desse músculo  aumenta a intensidade da 

atividade elétrica muscular provavelmente para estabilizar o punho e auxiliar de forma indireta a flexão 

dos dedos durante o movimento.  

 Alguns fatores têm sido apontados como determinantes nos diferenciais na força de preensão, 

tais como: sexo, idade ( Mathiowetz et al, 1985); dominância (Reed et al, 1991), peso corporal, tamanho 

de mão (O’Driscoll et al,1992), diferentes posturas (Batista et al, 2000; Kuzula & Vargo, 1992; 

Mathiowetz et al, 1985). No entanto pode-se sugerir também que a variação no comportamento da 

atividade elétrica tenha relação direta com o peso do copo. Tal variação foi encontrada nos estudos de 

Castro & Cliquet (1996) durante a monitoração da força de preensão através de uma luva de lycra com 

transdutor de força visando a reabilitação dos membros superiores de tetraplégicos 

 Por outro lado, quando comparando-se as curvas representativas dos três músculos, observa-se 

que há uma semelhança predominante no comportamento da atividade muscular e variações com valores 

bem próximos, embora, diferencie nas intensidade de atividade EMG dos indivíduos. Esta situação sugere 

que a harmonia do movimento funcional da mão esta sincronizada com o sinergismo muscular, que 

oferece ao sistema esquelético condição de realizar uma determinada ação de forma adequada. 



  
 

O músculo extensor comum dos dedos (ECD) teve uma média 71,35 µV de intensidade, sendo o 

músculo que mais gerou sinal elétrico durante o movimento de preensão no trecho de atividade elétrica 

muscular analisado. É interessante notar que quando a análise envolve o percurso total do movimento, a 

predominância da atividade muscular é com o músculo extensor radial longo do carpo (ERLC) que 

apresenta uma atividade elétrica com  amplitude constante em todo o movimento. O músculo extensor 

comum dos dedos (ECD) apresenta uma amplitude elevada durante o pico de força diminuindo 

acentuadamente sua atividade no decorrer do movimento. Já o músculo flexor superficial (FSD) apresenta 

maior atividade na preensão do copo diminuindo ao longo do movimento.  Esses resultados sugerem que 

é possível uma análise do comportamento de ativação do sinal elétrico através da eletromiografia durante 

a realização de uma tarefa específica. 

Embora, os músculos raramente desempenham apenas uma ação. Em vez disso, realizam grupos 

de ações que se superpõem com funções de outros músculos. Podemos dizer que quando um músculo 

perde sua funcionalidade, outro músculo poderá compensar sua ação. Entretanto, a eletromiografia de 

superfície (EMG) pode demonstrar o potencial de sinal elétrico nos músculos  envolvidos no movimento, 

traduzindo a condição da musculatura no paciente que pode ajudar na localização precisa de um lesão no 

sistema musculoesqueletico. 

 

 

 
 
 
 
 

7. CONCLUSÃO 
 

 

A partir dos procedimentos utilizados  e dos resultados apresentados na amostra estudada, concluímos 

que: 

 

• Foi possível a realização de uma análise do comportamento da atividade elétrica muscular dos 

músculos ERLC, ECD e FSD simultaneamente a força de preensão cilíndrica; 

• Os músculos estudados mantiveram uma relação de sinergismo durante o movimento de 

preensão; 

• O sistema de aquisição de sinais eletromiográficos (EMG)  com o dispositivo em forma de copo 

de ferro com transdutor de força, mostrou-se eficiente no fornecimento da atividade elétrica 

muscular dos músculos em estudo e da “curva de força” durante a preensão cilíndrica”.  

• E que a especificidade demonstrado pelo sistema (dispositivo e EMG) denota a margem de 

segurança na avaliação do movimento funcional da mão, sendo um recurso importante na prática 

clínica da Terapia Ocupacional. 
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INTRODUÇÃO 
 

A incidência crescente dos distúrbios musculoesqueléticos que afetam as regiões 

distais dos membros superiores, constituem um dos mais importantes problemas de 

saúde pública na atualidade. Um grande número de pessoas é acometido por quadro de 

dor musculoesquelética, diminuição da força de preensão, interferindo diretamente na 

funcionalidade das mãos (ANDREWS & THOMAS & BOHANNON, 1996). 

 

As atividades diárias, ou cotidianas (AVDs) são detalhes práticos que constituem as 

tarefas do dia a dia de uma pessoa. Os movimentos e a atividade muscular necessário 

para o desempenho dessas atividades passam despercebidos até que uma lesão ou 

doença interrompa a habilidade do indivíduo em executá-las de maneira normal 

(BUKOWSKI,2000). 

 

A avaliação funcional do membro superior (MMSS) é uma complexa tarefa para os 

profissionais da área de reabilitação. Há décadas tem-se buscado tornar a avaliação mais 

objetiva e padronizada. São vários os métodos de avaliações físicas funcionais 



  
 

encontradas atualmente, que trabalham com dados objetivos, porém, ainda hoje muitos 

profissionais encontram dificuldade em obter um quadro exato do nível característico de 

desempenho funcional sob as circunstâncias diárias, as quais variam de uma pessoa para 

outra e principalmente a condição exata da integridade dos grupos musculares durante a 

dinâmica do movimento. O parâmetro mais comumente utilizado para medir a 

incapacidade é o nível de independência exibido pelo paciente quando realiza uma 

atividade. As mensurações dos parâmetros de desempenho de tarefas são avaliações 

padronizadas mundialmente com enfoques qualitativo ou quantitativo (FESS,1986; 

TROMBLY E COLE, 1979). Há na literatura divergências quanto à forma mais 

adequada de avaliar o desempenho funcional. Alguns autores (KENDALL, 1995; 

SHIFFMAN, 1992) acreditam que uma das questões básicas a serem investigadas é a 

maneira como o sujeito deve se posicionar para o exame, ou seja, como estará sua base 

de apoio. Outros autores (UNSWORT et al,1990; MATHIOWETS et al,1985) 

descrevem que o paciente deve ser avaliado na sua posição habitual. Nesse sentido, 

muitas controversas são geradas na operacionalização dos testes padronizados. 

 

Apesar dos diferentes estudos realizados em torno do membro superior (MMSS), a 

compreensão dos mecanismos biomecânicos e de controle motor envolvidos no 

movimento de atividades de vida diária (AVD) é bastante limitada, provavelmente pela 

complexidade e número de variáveis envolvidas. Grande parte dos estudos existente na 

literatura tem enfatizado a força de preensão, sendo uns dos parâmetros mais utilizados 

na investigação de lesões que acometem o movimento de manipulação e pegas de 

diferentes objetos, (PEREIRA et al.2001;BUKOWSKI.2000;). 

 

Nesse sentido, muitas investigações foram realizadas utilizando-se diferentes 

dinamômetros, método de análise para quantificação de força de preensão, constatando-

se que a concentração de força esta nas partes distais das falanges, o que permite ao 

individuo manusear diferentes objetos com precisão e destreza (MATHIOWETZ,2002; 

REILLY E HAMMOND,2000; CAPORRINO et al,1998; -VALERO-CUERVAS et 

al,1998). Percebeu-se também que a dependência das forças exercidas esta diretamente 

relacionada com a idade do individuo, o que explica a grande variabilidade de forças 

exercidas entre diferentes pessoas (CASTRO E CLIQUET JR,1996). 



  
 

 

  Com relação a dinâmica do movimento dos MMSS, são poucos os estudos 

encontrados na literatura. Há, portanto, uma necessidade de buscar novos recursos para 

avaliação do membro superior.  

 

A eletromiografia de superfície (EMG) permite o estudo em tempo real da função 

muscular através da análise do sinal elétrico gerado durante a contração muscular, sendo 

possível, a partir da coleta do sinal eletromiográfico fazer interpretações em condições 

normais e patológicas do aparelho locomotor (ARAÚJO, DUARTE & AMADIO, 

1995). Existe uma vasta literatura a respeito do sinal elétrico gerado pelo músculo 

durante uma contração. Sabe-se que na contração isométrica ocorre maior 

reprodutibilidade do sinal mioelétrico em relação à contração isotônica conforme 

(BASMAJIAN & De LUCA, 1985). 

 

As atividades laborativas de manipulação ou de preensão de objetos envolvem 

movimentos complexos requerendo a ativação de várias unidades musculares em uma 

seqüência tempo-espacial adequada.  (GHEZ,1991). A EMG tem-se mostrado um meio 

para avaliar procedimentos cirúrgicos e outras formas de terapia, permitindo a 

mensuração do potencial elétrico do músculo normal ou espásticos. A  efetividade desse 

instrumento mostra não somente a indicação do começo e o fim da atividade muscular, 

mas algo sobre o número de unidades motoras ativas e a freqüência com que disparam 

os potenciais (LOEB & GANS, 1986). Entretanto, ainda não há registro de estudos que 

demonstre o comportamento da atividade elétrica muscular durante o manuseio de 

diferentes objetos para AVD. Pela relevância do tema, este estudo tem como objetivo 

apresentar o padrão de atividade elétrica de três músculos, durante a manipulação de 

diferentes objetos para AVD: copo, garfo, faca e escova de cabelo; e verificar a 

eficiência da EMG como instrumento para avaliação quantitativa de indivíduos sadios. 

Espera-se com este estudo compreender a coordenação e execução dos movimentos 

dinâmicos da mão através do sinal eletromiográfico e buscar nova forma de avaliação 

para membro superior. 

 

 



  
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em 10 voluntários sadios, destros, sendo 3 do sexo feminino e 

7 sexo masculino, na faixa etária entre 25 a 39 anos, sem história pregressa de lesão do 

aparelho locomotor. Todos os voluntários assinaram termo de consentimento, após 

explicação dos procedimentos a que seriam submetidos. Cada voluntário realizou 

movimentos pré-determinados conforme protocolo estabelecido. Na posição sentada, 

ombros aduzidos, com flexão de cotovelo a 90 graus, punhos e mãos na posição neutra 

foram realizados os seguintes movimentos: 1- com preensão cilíndrica, pegar o copo 

sobre a mesa, levar  até a boca e retornar ao ponto inicial, essa seqüência foi repetida 

com o garfo com preensão de força do tipo pinça em três pontos.; 2- cortar o pão 

francês utilizando uma preensão de precisão, mantendo-se ao final do corte a preensão 

inicial.; 3- com preensão palmar, pegar a escova de cabelo sobre a mesa, levar à altura 

da cabeça na linha média em relação ao plano sagital, realizando movimento de 

escovação e retornando a escova ao ponto inicial. 

 

Para registro do sinal eletromiográfico, foram selecionados os seguintes músculos: 

m. extensor radial longo do carpo, flexor ulnar do carpo e interósseo dorsal II. Utilizou-

se  o sistema de eletromiografia da marca EMG SYSTEM DO BRASIL LTDA, 

composto por eletrodos ativos do tipo diferencial bipolar com ganho de amplificação 

de 20 vezes, com área de contato de 25 mm2 e distanciados 10 mm entre si, filtro 

analógico passa banda de 20 a 500 Hz e modo comum de rejeição de 80 dB. Os sinais 

eletromiográficos foram amostrados com uma freqüência de 2000 Hz (2000 amostras 

por segundo), digitalizados por uma placa de conversão A/D (analógico-digital) com 

12 bits de resolução, e armazenado em um computador padrão para posterior análise.  

Os eletrodos foram posicionados sobre o ponto motor de cada músculo conforme 

sugerido na literatura (ERVILHA & ARAUJO,1997; SOLOMONOW, 1995; 

SODERBERG & COOK, 1984 ). A colocação dos eletrodos foi feita com o indivíduo 

sentado, após limpeza da epiderme para redução da resistência à condução elétrica. Foi 

aplicado gel entre o eletrodo e a pele para melhor condução do sinal elétrico (DAINTY 

& NORMAN, 1987). Em todos os procedimentos relativos a coleta, ao registro e ao 



  
 

tratamento do sinal EMG, foi seguida as recomendações da Sociedade Internacional de 

Eletrofisiologia Cinesiológica (ISEK) relativas ao emprego da eletromiografia 

(DAINTY & NORMAN 1987).  

 

O tratamento do sinal constituiu-se em retificação por onda completa, envoltório 

linear através de filtro Butterworth de 4ª ordem, com freqüência de corte de 5Hz, 

normalizados na base de tempo e da amplitude , sendo que a amplitude foi normalizada 

pela média, conforme achados literários (ERVILHA, DUARTE & AMADIO 1998). A 

variabilidade da intensidade do sinal EMG foi calculada por meio do coeficiente de 

variabilidade (CV). A comparação entre os sinais de EMG dos diferentes músculos 

estudados foi feita por meio do teste-t para amostras pareadas, e o nível de significância 

adotada foi de 0,05. 

 

RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A figura 1 mostra as atividades elétricas dos músculos em estudo durante a 

manipulação dos diferentes objetos (copo, garfo, faca e escova de cabelo), conforme 

ilustração  abaixo. 

 
Figura 1.  Atividade eletromiográfica (EMG) dos músculos: Extensor Radial Longo 

do Carpo - CV(1);  m. Interósseo Dorsal II – CV(2); m.Flexor Ulnar do Carpo – CV(3). 



  
 

Observando o sinal eletromiográfico dos três músculos respectivamente, relativo a 

dinâmica do movimento durante a manipulação e pega de diferentes materiais, nota-se 

do ponto de vista qualitativo pequena variação no comportamento da atividade 

muscular. Considerando que a manipulação dos objetos envolve preensões 

diferenciadas, ou seja, a pega do copo com preensão cilíndrica, garfo com preensão de 

precisão, faca com preensão de força e escova de cabelo com preensão palmar. Sugere-

se que a variação tem relação direta com o peso do objeto e a amplitude do movimento 

exigido pela atividade, estando em acordo com estudos realizados por Johansson et al 

(1992). Com relação à conformação predominante das curvas obtidas, pode-se dizer que 

uma força maior é exigida para que se possa vencer a inércia de um objeto parado. Esse 

fator pode ser observado nos estudos de Castro e Cliquet Jr. (1996) comparando-se 

força de preensão exigida na pega de objetos. Puderam verificar que para se ter uma 

liberação suave de um objeto apreendido pela mão é necessário a interrupção da inércia 

do movimento, o que explica a variação na curva do sinal EMG. 

 

Comparando-se as curvas representativas dos três músculos: extensor radial longo do 

carpo, interósseo dorsal II e flexor ulnar do carpo, observa-se uma semelhança no 

comportamento da atividade elétrica muscular, o que vai de encontro com os achados de 

Trombly e Cole (1979) onde a hipótese se deve a função realizada por cada músculo 

durante o movimento dinâmico de flexão e extensão, o que explica os coeficientes de 

variabilidade dos músculos estudados em relação a manipulação de diferentes materiais, 

ou seja, para o m. extensor radial longo do carpo, responsável pela estabilização do 

punho, o CV(1) foi de 29,8% estando muito próximo do CV(2) do m. interósseo dorsal 

II responsável pela preensão digital da primeira e segunda falanges sendo de 28%, ao 

passo que para o Flexor ulnar do carpo o CV (3) foi de 37,5% confirmando que nas 

atividades de vida diária a maior parte dos movimentos envolvem diferentes 

intensidades e amplitudes nessas musculaturas, considerando-se que nas atividades de 

auto cuidado (alimentar, pentear os cabelos, vestir-se...) os principais movimentos 

requerem a flexão da mão, punho e antebraço. 

 

 

 



  
 

CONCLUSÕES 

 

A partir da análise da amostra estudada e do comportamento da atividade elétrica 

muscular apresentada durante a manipulação de diferentes objetos para AVDs, podemos 

concluir que a partir dos procedimentos utilizados nessa pesquisa, é possível reconhecer 

o padrão de ativação do sinal elétrico através EMG durante a realização de uma tarefa 

especifica. 

 

O comportamento da atividade elétrico dos músculos em estudos nas diferentes 

atividades manteve a mesma relação sinérgica independente do formato do material, o 

que vem confirmar a função principal do músculo durante o movimento dinâmico. 

 

Pode observar com esse estudo que pesquisas em biomecânica de membro superior 

ainda são muito carentes, o que restringe a possibilidade de comparações entre 

resultados de diferentes autores e ainda corremos riscos de utilizar modelos físicos-

matemáticos não adaptados às características do movimento do membro superior que 

desejamos. Entretanto pudemos atingir nosso objetivo com esse primeiro estudo onde a  

EMG demonstrou ser uma ferramenta eficiente no estudo de membros superiores 

podendo ser utilizado em avaliação clínica em pacientes com lesões 

musculoesquelética. As informações obtidas através da eletromiografia de superfície são 

resultados relevantes que podem ser usadas como estratégias efetivas de tratamento de 

reabilitação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos vinte anos a eletromiografia (EMG) tem sido largamente utilizada como 

método auxiliar no diagnóstico das disfunções temporomandibulares (DTM) e para 

avaliar a resposta funcional e biomecânica dos músculos da mastigação em repouso e 

durante a realização de tarefas, como mastigação ou apertamento em determinados 

níveis (BASMAJIAN, 1974). 

 

A revisão da literatura (ANGLE, 1999) mostra a existência de correlação entre a 

atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal anterior e a oclusão nos 

pacientes portadores de DTM. 

 

O Objetivo deste estudo foi avaliar as alterações na atividade eletromiográfica dos 

músculos masseter e temporal anterior, antes e após sete dias de uso de um aparelho de 

Hawley modificado, associando estas alterações com os sinais e sintomas das DTMs e  

assim verificar a eficácia clínica deste dispositivo. 



  
 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Amostra: Dez pacientes do sexo feminino, na faixa etária entre 21 e 35 anos, 

apresentando dor espontânea na região dos músculos da mastigação ou da articulação 

temporomandibular (ATM). 

 

Aparelho de Hawley modificado: Trata-se de um aparelho palatal confeccionado em 

resina acrílica auto-polimerizável, com grampos circulares adaptados nos últimos dentes 

presentes no arco superior e uma alça vestibular na porção labial dos dentes anteriores 

com uma plataforma anterior, para contato em relação cêntrica dos dentes antero-

inferiores (SMITH & GONZALEZ, 1989) .  

 

Foram feitos registros eletromiográficos do paciente em repouso e em contração 

voluntária máxima. Os sinais eletromiográficos foram captados por um eletromiógrafo 

da marca EMG System do Brasil Ltda composto de eletrodos de superfície bipolares 

com pré-amplificação, amplificador com ganho 1000 vezes, filtro com banda de 

frequência 20 a 500 Hz, modo comum de rejeição de 120 dB , conversor A/D de 12 bits 

e frequência de amostragem 2000 Hz. Os eletrodos foram posicionados bilateralmente 

sobre os músculos masseter e temporal anterior, sobre o ponto motor (DE LUCA, 

1997). Em todos os procedimentos do sinal EMG, foram seguidas as recomendações da 

Sociedade Internacional de Eletrofisiologia Cinesiológica (ISEK) relativas ao emprego 

da eletromiografia  (DAINTY & NORMAN 1987).  

 

O tratamento constituiu-se em retificação por onda completa, envoltório linear 

através de filtro Butterworth de 4ª odem, com frequência de corte de 5Hz, normalizados 

na base de tempo e da amplitude , sendo que a amplitude foi normalizada pela média 

(ERVILHA, DUARTE & AMADIO 1998). A variabilidade da intensidade do sinal 

EMG foi calculada por meio do coeficiente de variabilidade (CV). A comparação entre 

os sinais de EMG dos diferentes músculos estudados foi feita por meio do teste-t para 

amostras pareadas, e o nível de significância adotada foi de 0,05. 

 

 



  
 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

A eletromiografia (EMG) durante as análises biomecânicas mandibular, iniciais e 

com sete dias, mostrou tendência de aumento na atividade muscular, tanto no repouso 

como em contração máxima, não sendo as diferenças estatisticamente significativas.  

A avaliação clínica mostrou marcada melhora dos sintomas apresentados pelos 

pacientes com o uso do aparelho palatal 

 

 

 
 

Figura1. Atividade eletromiográfica (EMG) interindivíduos e respectivos erros-

padrão dos músculos masseter direito, masseter esquerdo, temporal direiro e temporal 

esquerdo respectivamente, durante contração voluntária máxima. (n = 10). 

 

 

 



  
 

CONCLUSÕES 

 

 

Estes resultados sugerem que o uso do aparelho palatal pode ser benéfico para os 

pacientes acometidos de DTM, sendo necessário aumentar o número de observações e o 

tempo de seguimento de cada casa. 

 

A EMG, inicial e com sete dias, mostrou tendência de aumento na atividade 

muscular, tanto no repouso como em contração máxima, não sendo as diferenças 

estatisticamente significativas.  

 

A avaliação clínica mostrou marcada melhora dos sintomas apresentados pelos 

pacientes com o uso do aparelho palatal. 
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INTRODUÇÃO 

 

A respiração bucal tem sido responsabilizada por sérios efeitos desenvolvimento 

craniofacial e da oclusão, quando não há uma correlação entre as forças internas e 

externas da musculatura bucal. 

 

Assim, para o diagnóstico precoce e para a formulação de um plano de tratamento 

acertado é fundamental saber se em indivíduos com Classe II, 1 a musculatura peribucal 

pode ter sofrido influências ambientais, como a respiração bucal a ponte de alterar a sua 

fisiologia. 

 

 

 

 

 



  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O propósito deste estudo eletromiográfico foi de comparar a região medial superior 

do m orbicular da boca em dois grupos: G1 (modo respiratório predominantemente 

nasal) e G2 (modo respiratório predominantemente bucal). 

 

Foram avaliadas 50 crianças brasileiras com idade entre 6 e 9 anos, 25 meninos e 25 

meninas com mal oclusão Classe II, divisões 1 de Angle foram avaliadas com 

eletromiógrafo da marca EMG System do Brasil Ltda de 08 canais de entradas 

analógicas, com ganho de amplificação de 1000 vezes, banda de frequência de 20 a 500 

Hz e conversor analógico digital de 12 bits de resolução. A freqüência de amostragem 

foi de 2000 Hz por canal, o sistema forneceu os dados (em RMS) de cada criança da 

amostra. Eletrodos de superfície descartáveis com 10 mm de diâmetro foram 

posicionados de acordo com BARIL & MOYERS (1960), e a avaliação 

eletromiográfica ocorreu durante a situação de repouso e em mais 21 movimentos lábio 

mandibulares. 

 

 

RESULTADOS 

 

Tabela 1 – Teste t e o teste F para comparação entre as 21 variáveis dos dois grupos. 

(Var = variável - havia 21 variáveis, representando a situação de repouso, deglutição, 

expressão facial e mastigação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 RMS SD test F p 

VAR. G2 G1 G2 G1 test t GL p 

REP 15,299 15,15 10,34 8,421 0,056 48 0,96 

A 21,792 26,54 13,44 16,32 -1,12 48 0,27 

B 36,788 44,86 19,78 41,51 -0,88 48 0,38 

C 34,604 33,88 16,51 18,01 0,147 48 0,88 

D 78,1 66,35 24,92 24,32 1,687 48 0,1 

E 80,629 79,86 38,3 31,06 0,078 48 0,94 

F 62,345 62,15 41,77 40,01 0,017 48 0,99 

G 106,61 90,07 71,08 33,77 1,05 48 0,3 

H 56,987 50,84 57,76 33 0,462 48 0,65 

I 47,654 52,28 21,18 27 -0,67 48 0,5 

J 64,531 50,49 73,92 24,43 0,902 48 0,37 

L 65,125 55,14 63,36 22,03 0,744 48 0,46 

M 46,158 57,68 19,54 46,22 -1,15 48 0,26 

N 47,379 53,27 21,38 22,68 -0,95 48 0,35 

O 43,022 37,63 37,12 22,43 0,622 48 0,54 

P 28,709 33,35 17,95 22,52 -0,81 48 0,43 

Q 32,973 36,21 20,87 22,4 -0,53 48 0,6 

R 47,786 49,93 31,45 27,55 -0,26 48 0,8 

S 59,708 64,17 51,4 37,1 -0,35 48 0,73 

T 33,307 33,22 25,68 40,06 0,009 48 0,99 

U 35,558 35,88 35,97 40,3 -0,03 48 0,98 

V 59,74 38,67 47,73 32,98 1,816 48 0,08 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Esses resultados demonstraram não haver diferença estatisticamente significativa 

entre G1 e G2, para a amostra avaliada. Basicamente por 3 razões: A natureza variável 

da amostra (notadamente o comportamento infantil); a subjetividade com que os 



  
 

movimentos foram realizados, já que não foi possível padronizar a intensidade de cada 

movimento (por exemplo, não tínhamos como fazer todos comprimirem os lábios com 

uma força “x”) e o uso de p=95%. Se tivéssemos utilizado um p de 90% acharíamos 

alguma coisa mais... Por essas razões, achamos interessante a realização de novos 

trabalhos para comprovar ou não esses achados, principalmente com crianças mais 

velhas, para detectar a época em que ocorre uma diferenciação (época em que hábitos 

bucais se instalam, por exemplo, e época que o ortodontista, ou fono deve intervir), 

resultando em incompetência labial. 

 

O profundo conhecimento da dinâmica muscular proporciona as bases da correta 

terapia. Nesse contexto, a eletromiografia se constitui em um vasto campo de 

exploração, com inegáveis contribuições não somente para a ortodontia, mas também 

para a fisioterapia e Fonoaudiologia e na Biomecânica do movimento humano. 
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INTRODUCTION 

 

Mouth breathing has long been stated to cause serious effects on the development of 

craniofacial skeleton and occlusion of the teeth, on account of the imbalanced 

relationship between external and internal muscles forces of the stomatognathic system 

(SONG, H.; PAE, E.).  

Therefore, for the precocious diagnosis, and to the correct elaboration of the 

treatment plan, it is very important to known if in individuals with Angle Class II, 

division 1 malocclusion described by (ANGLE, E. H.), the peribucal musculature could 

suffer environmental influences, such as  oral breathing, to the point of changing its 

physiology. 

 



  
 

 
PROPOSITION AND METHODS 

 

The purpose in this electromyoghaphic study is the comparison of the medial 

superior region of the orbicular muscle of the mouth in two groups: G1 (respiratory 

manner predominantly nasal) and G2 (respiratory manner predominantly oral). 

50 Brazilian children, aged six to nine, 25 males and 25 females, with Angle Class II, 

division 1 malocclusion were studied with a 16 channels electromyograph with 

amplification gain of 1000 times, with a 12 bits resolution analog/digital converter and a 

specific software for data acquisition and processing made by EMG System do Brasil 

Ltda, with sampling frequency of 1000 Hz per channel, that supplied the data (in RMS) 

for each discussed child. Surface electrodes with 10 millimeter diameter, placed as 

described by (BARIL & MOYERS) were used to the study, and the electromyographic 

evaluation was accomplished during the rest situation and for 21 mandibular-lip 

movements, that simulate the daily activities. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 
Test T (student) and test F for electromyographic variables averages comparisons 

among the two groups G1 (nasal breathing) and G2(oral breathing).Var = variable (there 

were 21 variables, representing rest position; deglutition; facial expression and 

mastication). 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

     

  RMS mean SD  test F p       

Var. G2 G1 G2 G1 variance variance test T GL p 

REP 15,299 15,150 10,344 8,421 1,509 0,320 0,056 48 0,956 

A 21,792 26,538 13,443 16,323 1,474 0,348 -1,122 48 0,267 

B 36,788 44,859 19,777 41,506 4,405 0,001 -0,878 48 0,384 

C 34,604 33,884 16,514 18,008 1,189 0,675 0,147 48 0,883 

D 78,100 66,354 24,922 24,317 1,050 0,905 1,687 48 0,098 

E 80,629 79,864 38,304 31,059 1,521 0,311 0,078 48 0,938 

F 62,345 62,151 41,767 40,007 1,090 0,835 0,017 48 0,987 

G 106,605 90,074 71,082 33,773 4,430 0,001 1,050 48 0,299 

H 56,987 50,844 57,760 32,995 3,064 0,008 0,462 48 0,646 

I 47,654 52,275 21,176 26,996 1,625 0,241 -0,673 48 0,504 

J 64,531 50,493 73,918 24,431 9,154 0,000 0,902 48 0,372 

L 65,125 55,138 63,363 22,030 8,272 0,000 0,744 48 0,460 

M 46,158 57,677 19,540 46,223 5,596 0,000 -1,148 48 0,257 

N 47,379 53,274 21,380 22,682 1,126 0,774 -0,946 48 0,349 

O 43,022 37,628 37,115 22,434 2,737 0,017 0,622 48 0,537 

P 28,709 33,349 17,950 22,522 1,574 0,273 -0,805 48 0,425 

Q 32,973 36,212 20,868 22,398 1,152 0,732 -0,529 48 0,599 

R 47,786 49,927 31,451 27,547 1,304 0,521 -0,256 48 0,799 

S 59,708 64,171 51,402 37,099 1,920 0,117 -0,352 48 0,726 

T 33,307 33,224 25,681 40,064 2,434 0,034 0,009 48 0,993 

U 35,558 35,875 35,971 40,295 1,255 0,583 -0,029 48 0,977 

V 59,740 38,669 47,731 32,979 2,095 0,076 1,816 48 0,076 

           

 

These results pointed out that there was not statistically significant difference  among 

G1 and G2 for this evaluated sample. Basically for 3 reasons: The variable nature of 

the sample (infantile behavior); the subjectivity with which the actions were executed 

(for example, it was not possible to standardize the intensity with the lips were 

compressed), and the use of p=95%. These are the reasons why we suggest more 

research for confirmation. It would be especially interesting to perform the same 

experiment with older children, to detect the age were a differentiation may occur (from 

the moment where other factors install, like buccal habits, impeding maxila correct 

development) resulting the labial incompetence. 



  
 

The muscular dynamics profound knowledge enables the bases of a correct therapy. 

Thus, eletromyography constitutes a great exploration field with undeniable 

contributions not only for the Dentistry, but also for Physiotherapy. 
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INTRODUÇÃO 
  

A utilização do microcomputador torna a aquisição de dados muito eficiente e 
confiável, se comparada a métodos tradicionais. Além disso acrescenta uma grande 
vantagem de os dados já estarem prontos para: análise do sinal, processamento do sinal, 
elaboração de gráfico e tabelas, exportação de dados para outros programas. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema completo de aquisição de 
dados (hardware e software) de 08 canais diferenciais totalmente programáveis por 
software, impedância de entrada maior que 90 dB, proteção para tensão máxima de 
entrada em modo comum +/- 7V AC/DC. Faixa de entrada programável por canal entre 
+/- 50uV, +/- 100uV, +/- 200uV, +/- 500uV, +/- 1mV, +/- 2mV, +/- 5mV, +/- 10mV, 
+/- 20mV, +/- 50m, +/- 100mV e  +/- 200mV.  A referência dos amplificadores  (terra 
do paciente) é flutuante e protegido por centelhador (disparo em 275 Vac/dc) contra 
elevação de tensão em relação ao aterramento de proteção (terra do chassis) . O 
conversor Analógico Digital desenvolvido é incorporado na mesma placa de circuito 
impresso e possui resolução de 16 bits, erro de linearidade máximo de +/-0,018% do 
fundo de escala, distorção harmônica total de –84 dB, crosstalk do multiplexador menor 
que 78 dB entre canais adjacentes. Possui filtros passa altas com frequência de corte 
programável por canal entre 0,1Hz, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz, 30Hz, 60Hz e 100Hz, filtros 
passa baixas de Segunda ordem tipo Bessel  com frequência de corte programável por 
canal entre 20Hz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1KHz, 2kHz, 5kHz e 10kHz, filtro 
Notch 60Hz ativado por software com rejeição maior que 35dB. O ruído é menor que 
1,1 uV RMS com entradas aterradas para qualquer faixa de entrada e banda de 1Hz a 
10kHz. A comunicação com o computador (desktop ou notebook) é através de rede 
Ethernet com taxa de aquisição de 4000 amostras por canal, permitindo assim aquisição 
de sinais via rede remota. 

 
 



  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foi desenvolvida uma interface para captação de sinais biológicos com 08 canais 
diferenciais totalmente programáveis por software, e um conversor A/D de 16 bits de 
resolução acoplados a uma única placa . Para efeito de teste do sistema foram captados 
sinais elétricos do músculo biceps durante contração isométrica, esta aquisição teve 
duração de 15 segundos e frequência de amostragem de 4000 Hz, ou seja, 4000 amostra 
por segundo, amostragem esta coerente com os músculos em análise e em acordo com 
(ACIERNO, BARATTA e SOLOMONOW, 1995). 
 O sistema desenvolvido permite selecionar a melhor faixa de entrada (ganho), 
fixar a banda de frequência selecionando os filtros passa altas e passa baixas, ativação 
ou não de filtro Notch se necessário, selecionar a frequência de amostragem adequada , 
com a vantagem e comodidade de toda programação ser  por software.  É possível 
também fazer a seleção da configuração dos canais para leitura de sensores em ponte 
completa (strain-gauges), ¼ de ponte e ½ ponte 120 ou 350 Ohms, facilitando assim a 
conexão de transdutores diversos. 

O software desenvolvido para controle e aquisição dos sinais além de fazer a 
programação dos amplificadores através de seu painel de controle, permite a aquisição 
de sinais, armazenamento em arquivos em padrão específico, padrão Matlab ou arquivo 
texto. O software permite a visualização contínua dos sinais conectados nos canais 
habilitados para aquisição. É possível a visualização dos sinais derivados dos sinais de 
entrada em tempo real através de estatística de janela móvel, tais como: média, RMS 
(valor eficaz), desvio padrão, MAS (média do sinal em módulo),  e espectro do sinal 
(FFT). O número de amostras do sinal de entrada utilizado para a estatística de janela 
móvel é selecionada nas faixas: 1ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 
500 ms, 1000 ms, 2000 ms. A escala vertical do gráfico é ajustada através de dois 
controles deslizantes verticais ao lado de cada gráfico. O controle da esquerda do 
gráfico permite posicionar o offset da escala vertical e controle da direita do gráfico 
permite  ajustar o zoom da escala vertical. Durante a aquisição de sinais o software 
disponibiliza ao usuário um analisador de espectros em tempo real para até quatro 
canais.  

Foi implementada uma função de processamento matemático que faz a 
normalização dos dados no domínio do tempo em amplitude, retificação completa dos 
sinais, determinação do envoltório linear com a programação da frequência de corte do 
filtro, determinação  do coeficiente de variância (CV),  conforme instruções de 
normalização contidas no documento elaborado pela Sociedade Internacional de 
Cinesiologia e Eletrofisiologia ( ISEK 1999), padrão de referência internacional adotado 
pela comunidade científica. 

 
 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
  Numa tentativa de facilitar a coleta de sinais biológicos, tomaremos como 
exemplo ilustrativo as atividades eletromiográficas registradas para o músculo bíceps; 
isto não significa sistematizar a função complexa deste grupo muscular mas, 
acreditamos que facilite o entendimento do movimento durante a contração muscular, 
que apesar de muito estudado ainda apresenta dependências funcionais e clinicas a 
serem estudadas. Outro resultado é referente aos aspectos da interação com o sistema e 



  
 

suas interfaces de hardware e software quanto à praticidade e acurácia para o operador 
do sistema e exploração das ferramentas disponíveis para a aquisição, gerenciamento e 
tratamento dos sinais.   

Assim, esta é uma apresentação de 01 canal durante a aquisição dos dados. Este 
modo permite fazer apresentação simultânea na tela do sinal de entrada (sinal de 
interferência) e a curva RMS do mesmo sinal. 

 

 
 

Figura 1.  Janela de aquisição de sinais do sistema desenvolvido 
 
Nesta tela temos o cálculo em tempo real da estatística da janela móvel do canal 

habilitado. Temos ainda botões de funções tais como: inicia aquisição de sinais, finaliza 
aquisição de sinais, ajusta escala vertical para os valores mínimo e máximo do sinal no 
intervalo correspondente ao apresentado no gráfico, centraliza o sinal no gráfico, 
centraliza escala vertical, diminui  ou aumenta o zoom da escala vertical, move o sinal 
para baixo ou para cima na área do gráfico, congela a visualização do sinal, aumenta ou 
diminui a escala de tempo, acrescenta mais gráficos na tela, configura cores do gráfico, 
seleciona número de amostras do sinal de entrada e calcula a estatística de janela móvel. 

 Os sinais é submetidos a um processamento, para que possa haver uma melhor 
visualização para comparação com outros sinais biológicos (WINTER, 1990). O sinal é 
retificado através de processamento matemático que faz a raiz quadrada da média 
elevada ao quadrado (RMS), o sinal é filtrado para uma apresentação do envoltório  da 
curva, processamento matemático necessário para uma melhor interpretação do sinal. 
Através da Figura 2  pode-se observar o painel de controle onde o usuário tem acesso à 
programação do equipamento, permitindo a programação dos canais conforme sua 
necessidade. Estes resultados sistematizam portanto, através das telas de representação, 
algumas das possibilidades de análise de sinais biológicos desenvolvidos para esta 
finalidade. 
 
 



  
 

 

 
 
 
Figura 2. Janela painel de controle virtual do módulo de aquisição e condicionamento 

de sinais biológicos. 
 
 
 
CONCLUSÕES 
 

Este sistema tornou a aquisição de sinais biológicos funcional  e otimizados, 
possui ferramentas que facilitam a análise dos sinais e geração de relatórios. O fato de 
possuir 04   canais de entrada programáveis por software facilita aquisição de diversos 
sinais de características diferentes facilitando a análise simultânea. Se  desejar, os dados 
podem ser coletados no formato texto facilmente exportado para outros softwares para 
tratamento, análise e geração de documentos personalizados, segundo plataforma 
estabelecida no programa, ou ainda se preferir pode ser coletado no padrão Matlab. 

Assim, o desenvolvimento do sistema para aquisição de sinais 
biológicos revelou algumas etapas ainda a cumprir na quantificação para a 
interpretação dos sinais, conseqüentes aperfeiçoamentos são necessários, 
pois o sistema pode ser entendido numa interação dinâmica com o usuário 
e consequentemente suporta modificações e atualizações que serão 
implementadas à medida que novas questões concretas sejam postuladas 
e/ou novas rotinas façam-se importantes em função de novas tecnologias 
para a aquisição e ou processamento de sinais que possam contribuir 
significativamente para os esperados avanços científicos na área da 
Biomecânica. 
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Anexo B 

 
 

DADOS ANTROPOMÉTRICOS DOS VOLUNTÁRIOS 
 
 

Voluntário Idade Peso  Estatura Punho 
(Perimetria) 

  kg cm cm 
 

1 20 59 1,67 16 
2 19 52 1,59 15 
3 40 58 1,58 16 
4 33 51 1,60 15 
5 19 51 1,67 15 
6 20 51 1,66 15 
7 29 70 1,70 16 
8 21 62 1,67 16 
9 23 51 1,63 15 
10 43 52 1,60 15 
11 25 55 1,64 15 
12 20 57 1,58 16 
13 40 70 1,70 17 
14 24 67 1,73 16 
15 22 54 1,65 15 
16 34 63 1,68 16 

 
 

    

Média 

 
27 57,6875 1,646875 15,5625 

Desvio 
Padrão 

8,358628 6,848053 0,046435 0,629153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Anexo C 

Carta de esclarecimento ao Voluntário para participação no 

Projeto de Pesquisa 
 
 
 

Prezada Senhora: 

 

 
 Você esta sendo convidada a participar da pesquisa “Estudo eletromiográfico e força de 

preensão em indivíduos sadios”. Essas informações estão sendo fornecidas para a sua participação 

voluntária neste estudo, que visa analisar a força de preensão cilíndrica e atividade elétrica de três 

músculos envolvidos no requerido movimento. 

 Para a aquisição do sinal eletromiográfico a senhora ficará sentada em uma cadeira com o 

membro superior posicionado em adução de ombro, flexão de cotovelo a 96 graus, punho e mãos na 

posição neutra. Sobre a pele do antebraço será fixado fita adesiva, três eletrodos ativos nos músculos em 

estudo, e no eixo da articulação do cotovelo será fixado com fita velcro um goniômetro eletrônico, ambos 

monitorado por um sistema de aquisição de sinais eletromiográfico. Em seguida será solicitado que a 

senhora realize uma seqüência de movimentos: “segurar o copo, levantar até a altura da boca e retornar na 

posição inicial sobre a mesa”. Essa seqüência será repetida por cinco vezes com intervalo de 3 minutos 

para cada teste. O tempo total dos testes está previsto em 30 minutos. Os sinais eletromiográficos 

coletados serão armazenados em arquivos para posterior análise. 

 O teste não colocará a Senhora em risco e nem provocará qualquer lesão, não havendo qualquer 

procedimento invasivo ou doloroso. 

 É garantida liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

outros participantes da pesquisa, não sendo divulgado a identificação de nenhum 

avaliado. 
 Não há qualquer despesa pessoal para o participante em qualquer fase dos estudo, bem como 

compensações financeiras relacionadas á participação. 

 

 

 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Este estudo e de 

responsabilidade do Profº Drº Newton Soares da Silva (Orientador) e Lucimara de Jesus 

Amorim (Mestranda), estando em acordo com os Princípios Éticos, seguindo as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres  humanos, aprovada 



  
 

pela Comissão de Ética -  Protocolo nº A018/2003/CEP. 

 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nome:_____________________________________________RG.__________, 

Declara que é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário do projeto de 

pesquisa “ESTUDO ELETROMIOGRÁFICO DA FORÇA DE PREENSÃO EM INDIVÍDUOS 

SADIOS”, de responsabilidade dos Dr(es): Newton Soares da Silva / Viviane Santalucia Maximino, do 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) – UNIVAP, estou ciente de que: 

O objetivo da pesquisa é quantificar força de preensão durante a pega de um copo de ferro 

(Transdutor de força) e simultaneamente analisar níveis de atividade elétrica nos músculos: extensor 

radial longo do carpo, M. extensor comum dos dedos e M. flexor comum dos dedos controlado 

através do equipamento eletromiográfico. 

Durante o estudo, deverei comparecer 1 (uma) vez ao Laboratório de Atividades II da Faculdade 

de Terapia Ocupacional da UNIVAP, para realização dos testes. 

A participação neste estudo não me acarretará nenhum benefício terapêutico. 

Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a participação 

do referido ensaio. 

Estou livre para interromper a participação no ensaio a qualquer momento. 

Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, e os voluntários não serão 

identificados por ocasião da exposição ou publicação dos resultados experimentais. 

A coordenação do ensaio me manterá informada em relação ao progresso da pesquisa, caso 

julgue a informação relevante para o voluntário. 

 

São José dos Campos,_________de______________________de 200_____. 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura 
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