
Introdução Resultados

O músculo obliquo externo, latíssimo do dorso e eretor da espinha

se mostraram mais ativos quando se aumenta a velocidade de

marcha. O latíssimo do dorso se mostrou menos ativo em

índivíduos com amis idade quando comparados com os mais

jovens.

Conclusão

O presente estudo foi submetido a apreciação ética do Comitê

de Ética do Unilavras com aprovação CAEE 74373317600003116.

A coleta de dados ocorreu na cidade de Lavras, MG, na clínica de

fisioterapia. Foram avaliados 52 indivíduos de ambos os gêneros,

divididos em dois grupos pela faixa etária: Grupo 1 adolescentes na

faixa etária de 13 à 20 anos: n= 26; Grupo 2 jovem adulto 21 à 40

anos : n= 26. Os voluntários incluídos foram: indivíduos com Índice

de Massa Corporal (IMC) dentro dos parâmetros de normalidade

(entre 18,5 e 24,9kg/m²), indivíduos sedentários e fisicamente

ativos. Para a coleta de dados foi utilizada uma esteira ergométrica

um aparelho de eletromiografia que avaliou o comportamento dos

músculos do tronco (Latíssimo do dorso, Eretor da espinha, Reto do

abdome e obliquo externo) nas seguintes condições: marcha

normal em velocidade de 3 Km/h(condição I); marcha com nível de

atenção de alerta, ou seja, objetos imaginários poderiam ser

colocados na esteira a qualquer momento (condição II); marcha

com tarefa dupla, falar as cores de um sinal de trânsito que mudava

de cores a sua frente (condição III) e marcha em diferentes

velocidades pré-estabelecidas, 3, 5 e 7 Km/h (condição IV). Foram

calculadas as médias das amplitudes médias e das durações das

atividades eletromiográficas nos três minutos de cada condição de

marcha que o voluntário caminhou. A região da pele em que os

eletrodos foram fixados foi previamente preparada, os eletrodos de

detecção foram posicionados sobre o ventre da musculatura

analisada. Os sinais eletromiográficos processados foram

normalizados pela média dos picos. Os músculos analisados foram

considerados ativos quando os seus sinais foram iguais ou

superiores a 5% do nível do pico de atividade.
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Ao analisar a atividade eletromiográfica dos músculos anteriores de

tronco nas quatro condições de marcha, observou-se que o reto do

abdome não apresentou diferença significativa (p=0,2476) , já para o

músculo oblíquo externo houve diferença significativa (p=0,0171) para a

quarta condição de marcha (figura 1).
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O objetivo deste estudo foi analisar a atividade eletromiográfica dos

músculos do tronco (latíssimo do dorso, eretor da espinha, reto do

abdome e obliquo externo) durante a marcha em esteira

ergométrica, em diferentes condições de marcha, tais como:

velocidades diferentes, dupla tarefa, nível de atenção e alerta, em

indivíduos saudáveis com diferentes faixas etárias.
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Objetivo 

A análise da marcha baseada em parâmetros elétromiograficos

tem se mostrado eficiente na identificação de alterações nos

padrões de movimento e no comportamento neuromuscular, tanto

em indivíduos saudáveis quanto em indivíduos com alguma

doença¹.

Diferentes desafios impostos durante a marcha, bem como

diferenças em faixas etárias podem alterar a variabilidade de

parâmetros elétromiográficos quando os indivíduos estiverem em

reabilitação em esteira ergométrica².

Em relação aos músculos posteriores do tronco nas quatro condições de

marcha, observou-se que o músculo latíssimo do dorso e eretor da

espinha demonstraram difereça significativa na quarta condição de

marcha sendo p=0,01, e p<0,01, respectivamente. O músculo latíssimo do

dorso foi o único que apresentou diferença estatisticamente significativa

ao comparar os grupos separadamente, ou seja, houve interferência do

fator idade.

Figura 1: Atividade EMG dos musculos anteriores do tronco nas quatro condições de marcha

Figura 2: Atividade EMG dos musculos posteriores  do tronco nas quatro condições de marcha


