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RESUMO

A cervicalgia inespecífica (CI), pode proporcionar grande sofrimento pessoal
tendo como possível conseqüência, a incapacidade e a redução da qualidade de
vida e da produtividade laboral, além de gerar altos custos socioeconômicos para
os pacientes e a sociedade. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar o
efeito imediato da irradiação do laser de baixa potência (LBP) sobre a atividade
eletromiográfica (EMG) do músculo trapézio fibras descendentes (TFD) em
pacientes com CI. Esse foi um estudo cruzado, controlado, randomizado duplo
cego, composto por 20 mulheres com CI. Cada indivíduo recebeu uma sessão de
irradiação com LBP modo contínuo (comprimento de onda: 880 nm; potência de
30mW; densidade de potência: 1,07 W/cm; área do feixe: 0,028 cm 2; densidade
de energia: 72J/cm2; energia total por ponto: 2 J; tempo de irradiação: 67 s) e um
tratamento com LBP placebo (LBPP) (sem parâmetros dosimétricos). A
aleatorização dos participantes em relação ao tratamento LBP ou LBPP foi
realizada por meio de sorteio. Os efeitos da terapia foram verificados por meio da
Escala Numérica Verbal de Dor (EVND), mensuração da área de dor, e pela
atividade eletromiográfica do músculo TFD. Na comparação pré e pós tratamento
com LBP e LBPP não foi verificada alteração significativa na intensidade da dor
obtida pela EVND (F=1,93; p = 0,17) independente do tipo de intervenção
(tratamento vs grupo) (F=0,02; p = 0,96) assim como pela àrea da dor (p = 0,11) e
LPBP (p= 0,06). Um aumento e uma diminuição significativa da velocidade de
condução nervosa e da amplitude do sinal EMG respectivamente, foram
encontradas no tratamento com LBPP enquanto que, nenhuma alteração foi
encontrada para o tratamento com LBP. Nesse estudo, uma única dose de laser
não proporcionou analgesia

aos indivíduos com

CI porém,

a análise

eletromiográfica demonstrou um efeito ergogênico no músculo TFD após o
tratamento.

Palavras–chaves: Fisioterapia, reabilitação, cervicalgia, Laser de baixa potência,
Eletromiografia, Dor, Músculo trapézio descendente.

ABSTRACT

The nonspecific neck pain (CI), can provide great personal suffering has as a
possible consequence, disability and reduced quality of life and labor productivity,
and generate high social and economic costs for patients and society. Thus, the
aim of this study was to evaluate the immediate effect of low power laser
irradiation (LBP) on the electromyographic (EMG) activity of the trapezius muscle
descending fibers (PDT) in patients with IC. This was a crossover design,
controlled, randomized double-blind, composed of 20 individuals with IC. Each
individual received a radiation session with LBP continuous mode (wavelength:
880 nm, power of 30mW, power density: 1.07 W / cm; beam area: 0,028 cm2;
energy density: 72J / cm2, energy total per point: J 2, irradiation time: 67 s) and
LBP treatment with placebo (LBPP) (no dosimetric parameters). Randomization of
the participants compared to the LBP or LBPP treatment was performed by
drawing. The effects of therapy were verified through the Verbal Numeric Scale of
Pain (EVND), it measures the area of pain, and the electromyographic activity of
the PDT muscle. In the pre and post treatment with LBP and LBPP comparison
was no significant change observed in pain intensity obtained by EVND (F = 1.93;
p = 0.17) regardless of the type of intervention (treatment group vs) (F = 0, 02, p =
0.96) as well as the dad or area (p = 0.11) and LPBP (p = 0.06). An increase and a
significant decrease in nerve conduction velocity and amplitude of the EMG signal
respectively, were found in the treatment LBPP while no changes were found in for
treatment with LBP. In this study, a single laser dose not provide analgesia to
patients with IC however, the electromyographic analysis showed an ergogenic
effect on muscle after PDT treatment.
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1.CONTEXTUALIZAÇÃO

A cervicalgia é um problema comum que a maioria dos indivíduos
experimentam em algum momento da vida (HOY et al., 2010). A prevalência na
população encontra-se entre 9,5% e 22,0% (BORGHOUTS et al, 2006; COTE et
al, 2004) e, a cada ano, aproximadamente um terço de todos os adultos
apresentam algum tipo de dor nessa região (CROFT et al, 2001), sendo a dor
muscular a mais freqüente (COTE et al,1998) .
Em geral, essa disfunção pode proporcionar grande sofrimento pessoal
tendo como possível conseqüência, a incapacidade e a redução da qualidade de
vida e da produtividade laboral, além de gerar altos custos socioeconômicos para
os pacientes e a sociedade (ARIENS et al, 2002; GREEN, 2008) . Seu curso, para
maioria dos indivíduos acometidos é de remissão e exacerbação (COTE et al,
1998; RUBIN, 2007).
No entanto, uma causa específica pode não ser identificada e, nesse caso,
o termo cervicalgia inespecífica (CI) tem sido utilizado como forma de
classificação (HOVING et al, 2001). Este grupo é composto por pacientes com
transtornos

principalmente

mecânicos,

incluindo

alterações

degenerativas

(BOGDUK N,1984), sem presença de doença sistêmica específica, dor que pode
ou não ser irradiada para os membros superiores (BORGHOUTS et al,1998),
alteração de sensibilidade, fadiga e rigidez nos músculos do pescoço e do ombro,
além de dores de cabeça que irradiam para o pescoço (HAGBERG e
WEGMAN,1987).
Em relação ao acometimento muscular, novas evidências tem demonstrado
a associação entre o controle neuromuscular e a dor cervical adquirida (O' LEARY
et al, 2009; MADELEINE, 2010) ou induzida de forma experimental (FALLA e
FARINA, 2008). Dessa maneira, alguns autores tem explorado a possibilidade de
que uma alteração no controle motor cervical, pode contribuir para a persistência
da dor nessa região devido a fatores que perpetuam um mecanismo mecânico
nociceptivo das estruturas cervicais assim como a fadiga muscular inerentes a
esses pacientes ( MADELEINE, 2010; JULL et al, 2008).
Estudos utilizando a eletromiografia (EMG) de superfície já demonstraram
modificações na atividade da musculatura cervical em pacientes com cervicalgia
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comparados com controles saudáveis (FALLA et al, 2004;WEGNER et al, 2010).
Além disso, existe uma forte evidência de que o controle motor do músculo
trapézio fibras descendentes (TFD) seja diretamente afetado pela dor cervical,
durante atividades isométricas quando comparados com indivíduos controles
saudáveis (ZAKHAROVA- LUVENA et al., 2012).
Esses estudos fornecem um suporte preliminar para que os programas de
tratamento da CI sempre incluam técnicas que enfatizem o restabelecimento da
função dos músculos cervicais como já enfatizado previamente por outros autores
(WEGNER et al, 2010). Dentre essas técnicas, a massagem muscular,
alongamentos, exercícios terapêuticos específicos, movimentação escapular, bem
como

vários

recursos

fisioterapêuticos

(eletrotermofototerapêuticos)

e

a

acupuntura, já demonstram ser eficientes para melhora clínica desses pacientes
(PLASTARAS et al., 2011). No entanto, ainda existe uma falta de consenso sobre
a melhor forma de tratamento dessa disfunção. Dentre eles, o laser de baixa
potencia (LBP) tem se demonstrado como um importante e freqüente recurso
utilizado na prática uma vez que, já foi demonstrado que esse tipo de terapia pode
reduzir a dor imediatamente após o tratamento da dor cervical aguda e após o
tratamento da dor cervical crônica (Chow et al., 2009).
Em geral, as respostas terapêuticas observadas no tratamento com o laser,
são relacionadas às suas propriedades físicas ou seja: monocromaticidade,
colimação, coerência e polarização (KARU et al., 2005). A monocromaticidade
indica que cada meio gerador de laser corresponde a um único comprimento de
onda, característica importante que determina quais moléculas o absorverão e
sofrerão

os

efeitos fotobiológicos

específicos.

A

colimação

ocorre

por

consequência apenas da somatória dos fótons 45 que estão perpendiculares aos
espelhos presentes dentro da cavidade óptica, contribuindo para o processo de
amplificação. Já a coerência ocorre como consequência do processo de emissão
estimulada. Essa coerência pode ser temporal, quando os fótons se encontrarem
em fase, ou espacial, quando os fótons estão ajustados em planos espaciais
paralelos entre si, sendo mantidos por grandes distâncias (BAXTER, 1998; KARU
et al., 2005). E a polarização ocorre quando as ondas de luz estão todas
orientadas para um só plano, promovendo a vibração dos campos elétricos em
uma só direção, que podem ser linear ou circular (COTON, 2004).
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Dessa maneira, o ajuste de diversos parâmetros do equipamento emissor
da radiação laser são necessários para que sua utilização apresente bons
resultados terapêuticos. Dentre esses, é importante destacar: o comprimento de
ondas, por definir a profundidade de penetração e tipo de absorção no tecido alvo;
amplitude da onda, que é o índice de energia a ser entregue no alvo de
tratamento; freqüência das ondas eletromagnética pulsadas ou contínua;
potência, que é a quantidade de energia produzida ou consumida por unidade de
tempo, sendo essa mensurada em Watt (W); energia ou trabalho sendo sua
unidade descrita em Joules (J) e determinada a partir do tempo (segundos) em
que uma determinada potência é utilizada durante um determinado tratamento (W
x T); densidade da potência (DP) ou irradiância, caracterizada pela saída da luz
por unidade de área (A), medida em watts por centímetro quadrado (W/cm 2) e por
fim, temos a densidade de energia (DE) ou fluência que é a quantidade de
energia por área, transferida à matéria sendo essa medida em joules por
centímetro quadrado (J/cm2) (HUANG et al., 2009).
Em relação ao comprimento de onda, o LBP pode apresentar uma faixa
que varia entre 632nm a 1064 nm, dentro de um espectro de cor vermelha
podendo ser visível ou invisível (infra vermelho) (BAXTER et al,1991) . Essa parte
do espectro é denominada de janela óptica e, diferentes comprimentos de ondas
dentro dessa janela, permitem penetração e efeitos intrínsecos à camadas de
tecidos específicas (TUMILTY et al., 2010; RIBEIRO et al., 2015; AVCI et al.,
2013).
Todos esses fatores físicos relacionados ao ajuste da dose da radiação
laser a ser utilizada no tratamento de uma determinada patologia, são importantes
em relação aos seus efeitos fisiológicos uma vez que, determinam principalmente
a absorção da radiação pelas biomoléculas e a sua profundidade de penetração.
Dentre os efeitos fisiológicos, a fotoexcitação induz alterações na atividade
da oxidase do citocromo-c (proteína responsável pelo transporte de elétrons na
célula) (KARU, 1999; KARU, 1988), e este evento pode, por sua vez, proporcionar
uma elevação do gradiente eletroquímico de prótons que conduz ao aumento da
síntese de ATP (Trifosfato de adenosina) (PASSARELA et al, 1984) e outras
mudanças redox (redução de oxigênio) assim como, modulações de reações
bioquímicas através de uma cascata de reações (KARU, 1988; WILDEN e
KARTHEIN, 1998).
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A ação dessas interações (luz-mitocôndria) é sobre o metabolismo
energético da célula (HUANG et al, 2009; BAKEEVA et al, 1993; MANTEIFEL e
KARU, 2005) que, como consequência, promovem mudanças estruturais e
metabólicas nas organelas de diferentes células e/ou tecidos (HUANG et
al,2009;SILVEIRA et al, 2009), que podem estar envolvidos com o potencial da
membrana (HAYWHORT et al, 2010) e a atividade enzimática (HUANG et al,
2009; HAYWHORT et al, 2010). Em síntese, a irradiação com laser apresenta-se
como um recurso bioestimulante nas ações celulares, no entanto, o termo
“biomodulação” tem sido considerado mais adequado, uma vez que esse termo
surge a partir da relação da irradiação do laser com as alterações das
propriedades redox COX ( KARU, 1988; KARU, 2007; PASTORE et al, 2000).
Em relação aos efeitos terapêuticos do LBP, os que se referem à dor, por
exemplo, podem estar relacionados à biomodulação enzimática, fotoquímica e
atividades fotofísicas (CAMPANÃ et al, 1993). Outras hipóteses seriam sua
possível ação na teoria das comportas (NAVRATIL e DYLEVISKY,1997) e na
resposta do controle da inflamação (ALVES et al,2013;SANTOS et al, 2014;
FIRÓRIO et al, 2014) e no controle da fadiga muscular (REIS et al, 2015).
Dessa maneira, o laser de baixa potencia (LBP) também pode ser um
recurso utilizado no tratamento da CI uma vez que, já foi verificado em condições
clínicas alívio da dor e regeneração tecidual (HAMBLIN et al, 2006; CHOW et al,
2009). No entanto, embora sua utilização seja aceita e recomendada como
tratamento da CI (CHOW et al, 2009) , seus efeitos ainda são inconclusivos,
principalmente em um período após o tratamento (CHOW et al, 2009; KADHIMSALEH et al,2013).
Fatores como comprimento de onda, dose da irradiação laser, freqüência
de tratamento ideal (dias por semana) e os locais onde devem receber a
irradiação do LBP, podem influenciar os resultados desse tipo de terapia (CHOW
et al, 2009;CHOW et al, 2005). Essa heterogeneidade de fatores tem sugerido
novos estudos com diferentes doses, comprimentos de ondas e locais de
aplicação, das descritas na literatura ( CHOW et al, 2009; CHOW et al, 2005).
Doses com maior potencial terapêutico para o tratamento dessa patologia,
já foram descritas em estudo anterior (CHOW et al, 2009). A sugestão de uma
dose média a ser considerada ótima por ponto de irradiação foi de: 5,9 J com
tempo de irradiação de 38,8 segundos para comprimentos de onda entre 820-830
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nm e de 2,2 J 238 segundos para comprimentos de onda 904 nm (KADHIMSALEH, 2013). No entanto, até esse momento, não foi encontrado nenhum
estudo que confirme os resultados terapêuticos obtidos a partir do uso dessas
doses previamente sugeridas.
Além disso, a forma de avaliar os possíveis efeitos da terapia com LBP
também deve evoluir além da análise da dor e da melhora funcional. Nesse caso,
o uso da eletromiografia (EMG) de superfície pode contribuir para que também
seja verificado possíveis ações fisiológicas nesse tipo de intervenção.
Em geral, as alterações na atividade muscular, são caracterizadas pela
variação e/ou redução nos disparos de suas unidades motoras (RUITER et
al,2004; MOTTRAM et al,2005). Essas modificações, refletem em mudanças no
padrão mioelético do músculo e podem ser verificados por meio do uso da EMG
(MOTTRAM et al., 2005; KALLEMBERG et al., 2007). Dessa maneira, a EMG
pode ser utilizada como ferramenta para verificar se a irradiação com o LBP
interfere na atividade de músculos cervicais, como o trapézio fibras descendentes
(TFD).

2. JUSTIFICATIVA

A dor cervical é uma disfunção de causas multifatoriais. Alguns desses
fatores

são

intrínsecos

ao

paciente

(fatores

médicos

ou

psicossocial,

concorrentes), enquanto que outros são ambientais (ambiente laboral, aspectos
ergonômicos ou questões médico-legais). Muitos tratamentos são utilizados,
incluindo

medicamentos,

métodos

fisioterapêuticos

convencionais

(eletrotermofototerapia), terapias manuais como a massagem e a manipulação
e/ou mobilização, acompanhamento psicológico e reeducação do paciente. No
entanto, ainda existe falta de consenso sobre a melhor abordagem clínica e, os
resultados observados na literatura, ainda não apontam uma técnica que seja a
mais eficiente para o tratamento dessa disfunção e ainda, com relação ao LBP há
muita controvérsia.
Por esse motivo, ainda se faz necessário o desenvolvimento de novos
estudos com diferentes doses, comprimentos de ondas e locais de aplicação, das
já mencionadas na literatura. Além disso, o uso de técnicas que possibilitem a
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reprodução de experimentos juntamente com medições estáveis, como
proporcionado pela EMG também se faz necessário uma vez que, não foi
encontrado trabalhos que avaliaram os efeitos do LBP sobre a atividade muscular
de indivíduos com CI. Sendo assim, a análise da atividade muscular pós
irradiação com LBP, torna-se um tópico relevante e inovador do estudo proposto.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Avaliar o efeito imediato da irradiação do LBP sobre a dor e a atividade
eletromiográfica do músculo trapézio fibras descendentes em pacientes com
cervicalgia inespecífica.

3.2 Objetivos Específicos
 Verificar se o LBP exerce influência na velocidade de condução nervosa do
músculo TFD;
 Verificar se o LBP exerce influência no controle motor do músculo TFD;

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Local de execução do projeto

O estudo foi realizado no Laboratório de Biodinâmica do Movimento
Humano na Universidade Nove de Julho (Uninove), unidade Vila Maria, localizada
na Rua Profa Maria José Baroni Fernandez n˚ 300, Vila Maria, São Paulo.

4.2. Aspectos Éticos
O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Nove de Julho (Proc. nº: 1.042.129 ) (ANEXO I).
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4.3. Desenho do Estudo

Esse foi um estudo cruzado (os sujeitos da pesquisa serão seus próprios
controles em relação ao tratamento placebo), controlado, randomizado duplo
cego. Nesse estudo, os voluntário assim como o responsável pela coleta dos
dados clínicos, não tiveram acesso ao tipo de tratamento utilizado durante as
sessões.
O tipo de estudo cruzado foi necessário para que fosse excluído possíveis
vieses decorrentes das variações individuais, sendo que cada indivíduo recebeu
um tratamento com LBP convencional e um tratamento com LBP placebo (LBPP).
O tratamento com LBPP foi aplicado sem irradiação de laser.
Dessa maneira, essa foi uma pesquisa com avaliação pré e pós-irradiação
imediata, com o objetivo de avaliar o efeito do LBP sobre a atividade EMG do
músculo TFD em indivíduos com CI e a dor, desses pacientes por meio da
observação das variáveis dependentes (ou respostas): sinal EMG e dor.

4.3.1 Hipótese de pesquisa

A terapia com LBP exerce influência sobre a atividade EMG do músculo TFD
e proporciona melhora na dor em pacientes com cervicalgia inespecífica após
aplicação.

4.3.2 Hipótese nula pesquisa

A terapia com LBP não exerce influência sobre a atividade EMG músculo
TFD e não proporciona melhora na dor em pacientes com cervicalgia inespecífica
após aplicação.

4.4. Medidas de desfecho do estudo

O desfecho primário desse estudo foi o efeito de uma única sessão de LBP
sobre atividade eletromiográfica do músculo trapézio descendente.
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O desfecho secundário foi o efeito de uma única sessão de LBP sobre a
área da dor e a dor verificada pela EAVD
4.5. Amostra
Para calculo da amostra foi considerado α = 0,05 (5% de chance de erro de
tipo I) e 1-β = 0,95 (% do poder da amostra). O tamanho da amostra foi calculado
a partir de um estudo piloto com 8 mulheres saudáveis (idade: 23,02  4,43)
considerando as mesmas condições experimentais a serem utilizadas no estudo.
O cálculo foi realizado a partir do valor “ETA” (0,17) obtido pela Análise de
Variância para medidas repetidas considerando dois fatores: grupo (LBP e LBPP)
e tratamento (pré e pós intervenção). O número estimado foi de 17 indivíduos.
Considerando a possibilidade de possíveis perdas amostrais durante o estudo, o
grupo será composto com 20% a mais de voluntários ou seja, 20 indivíduos. O
cálculo foi realizado por meio do software G*Power de acordo com FAUL et al.
(2007).
Os pacientes foram encaminhados pela clínica de Fisioterapia da
Universidade Nove de Julho. Antes da realização do exame físico e da coleta dos
dados, os indivíduos foram informados sobre os objetivos e procedimentos a
serem adotados. Posteriormente, assinaram o Consentimento Formal de
Participação previamente autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Nove de Julho - UNINOVE, de acordo com os termos da Resolução
n.º 196/96, de Outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da
Saúde (ANEXO II).

4.5.1.Critérios de Inclusão

Foram incluídos nesse estudo, pacientes com dor na região cervical por um
tempo igual ou superior a dois meses, com dor entre 3 e 7 de acordo com a
escala numérica de avaliação de dor (ENAD), escore de 15 a 24 obtido pelo
Índice de Incapacidade do Pescoço. Esse índice é composto por 10 questões que
investigam incapacidade e dor na cervical. Para cada questão, é possível
assinalar uma em seis respostas, correspondendo aos escores 0 a 5. O escore
para a classificação da incapacidade mediante a dor varia de 0 a 50 pontos,
sendo: 0 a 4 pontos, sem incapacidade; 5 a 14, leve incapacidade; 15 a 24,
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moderada incapacidade; 25 a 34, severa incapacidade; 35 a 50, completa
incapacidade.
4.5.2.Critérios de Exclusão

Não fizeram parte desse estudo indivíduos com história prévia de
distúrbios da cervical envolvendo trauma local, tumor, infecção, inflamação,
condições degenerativas, anormalidades congénitas, cirurgia no pescoço ou
ombro. Indivíduos com radiculopatia ou neuropatia do pescoço e membros
superiores e hérnia de disco cervical.
Gestantes, pacientes que realizaram tratamento fitoterapêutico, massagem
ou acupuntura nas duas últimas semanas precedentes ao estudo, assim como os
que fizeram uso de analgésicos, relaxantes musculares, psicotrópicos e antiinflamatórios nos últimos dois dias antes da intervenção, também foram
excluídos.

4.6. Procedimentos

4.6.1 Randomização

A aleatorização dos participantes em relação ao tratamento LBP ou LBPP
foi realizada por meio de sorteio. Dois envelopes pardos, foram utilizados sendo
que um conteve a letra A e o outro a B. Foi solicitado ao participante que
escolhesse um dos envelopes, e assim, o mesmo foi alocado em um dos grupos
de tratamentos até ser preenchido com 10 indivíduos. Quando um dos grupos foi
completado, o critério passou a ser a ordem de chegada consecutiva dos
voluntários até o grupo ser completado. Dessa forma, os indivíduos receberam
tratamento LBP e tratamento LBPP em dias alternados.
Para excluir possíveis efeitos residuais, denominados de “carry-over”, de
um tratamento anterior sobre o outro subseqüente, foi incluído com um intervalo
(wash-out) de 7 dias entre cada coleta.
Fizeram parte desta pesquisa 3 diferentes avaliadores (fisioterapeutas e
alunos de graduação) para cada parte do estudo: Avaliador 1 (responsável pela
triagem, sorteio dos tratamentos a serem realizados e pela aplicação do laser),
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Avaliador 2 (responsável pela coleta dos dados eletromiográficos e sinais
clínicos), Avaliador 3 (responsável pela análise e processamento dos dados).
Por se tratar de um estudo clínico randomizado e buscando uma maior
transparência e qualidade dessa pesquisa, nesse estudo foram seguidas as
recomendações CONSORT como indicado na Fig. 1.

Figura 1. Fluxograma do estudo

4.6.2 Instrumentos de Medidas e Desfecho

4.6.2.1. Área referida da dor

Os participantes foram instruídos a pintar com caneta vermelha a área da
dor no músculo TFD (bilateral) e pescoço, assim como áreas do seguimento
superior (ombro e membros superiores) (modelo ANEXO V), pré e pós tratamento
com LBP. Os desenhos foram posteriormente digitalizados por meio de um
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scanner (HP F4180®,) ligado a um notebook. Para o cálculo da área foi utilizado o
software ImageJ (versão 1,43 - version 1.43, National Institutes of Health,
Bethesda, Maryland).

4.6.2.2 Escala numérica visual de dor (ENVD)

A Escala Numérica Verbal de Dor (Pain Numerical Rating Scale), já
validado em português (COOK et al., 2006) foi utilizada para avaliar a intensidade
de dor dos participantes, numa escala de 11 pontos, no qual 0 significa “dor
nenhuma” e 10 significa “pior dor possível” (FERREIRA- VALENTE et al, 2011)
(modelo em ANEXO V). A intensidade da dor foi verificada pré e pós tratamento
com LBP ou LBPP.

4.3.2.3 Eletromiografia

Para a captação do sinal eletromiográfico foi utilizado o sistema de
aquisição com 16 canais (EMG System do Brasil Ltda®), composto por eletrodos
ativos bipolar com ganho de amplificação de 20 vezes, filtro analógico passa
banda de 10 a 1000 Hz e modo comum de rejeição de 120 dB, sendo que um dos
canais foi habilitado para a utilização do transdutor de força (EMG System do
Brasil Ltda®). Os sinais EMG foram amostrados com freqüência de 2000 Hz,
digitalizados por placa de conversão A/D (analógico-digital) com 16 bits de
resolução
Os dados foram coletados com eletrodode superfície constituido por 10
barras de prata (eletrodos de array: total de 8 canais), com 1mm de expessura e 5
mm de largura, dispostas em duas colunas com distância entre as barras de 5mm
(Figura 2).
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Figura 2. Eletrodo de array.

4.6.3 Coletas de dados

A sequência dos eventos experimentais estão resumidos na Figura 3. No
início das coletas, os participantes foram orientados a ficar sentados em uma
cadeira, com o ombro e membro superior desnudo, coluna ereta, joelhos em 90º
de flexão, pés semi-afastados, para a coleta dos valores referentes a dor (ENVD)
sendo essa denominada de 1ª avaliação (AV-1). Todos os dados estão descritos
em uma ficha de avaliação demonstrada no ANEXO V. Na sequência foram
realizadas três coletas da força de elevação do ombro em contração isométrica
voluntária máxima (CVM). Após repouso de 3 minutos, foi realizada a 1ª coleta do
sinal EMG (EMG-1), seguida de nova avaliação da dor por meio da ENVD (AV-2).
Ao terminar a AV-2, terá início o tratamento com a LBP. O tempo de descanso foi
de 30 minutos para que uma nova avaliação fosse realizada (AV-3) considerando
as mesmas variáveis da AV-1. Na sequência, foi realizada uma nova coleta de
sinal EMG (EMG-2) com o mesmo protocolo utilizado na 1ª EMG seguida de nova
avaliação da dor por meio da ENVD (AV-4).
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Figura 3. Sequência de coleta dos dados experimentais. EMG: Eletromiografia.
AV: avaliação. LBP: Laser de baixa potência.

As coletas do sinal EMG foram realizadas em um cadeira previamente
instrumentada com dois transdutores de força, que permitiram ser devidamente
ajustados de acordo com a altura do ombro de cada voluntário (Figura 4). Os
sinais de força obtidos pelos transdutores foram coletados em conjunto com o
sinal EMG pelo mesmo sistema de aquisição de sinal.

Figura 4. Posição do voluntário e equipamentos utilizados para coleta dos dados.
A: Transdutor de força. B: Eletromiógrafo
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Para a captação da EMG, a região da pele do ventre do músculo TFD foi
previamente preparado com álcool 70% para a eliminação de resíduos
gordurosos, seguida de esfoliação da pele por meio de um tablete secopreparador de pele (Dry Prep Pad, Bio-logic Systems Corp®) e nova limpeza com
álcool, para que pudesse ser fixados eletrodos de superfície para a captação do
sinal EMG.
O músculo trapézio que apresentou maior área de dor, foi escolhido para a
captação do sinal EMG e da força. Para o posicionamento dos eletrodos foi
demarcado um ponto a 2 cm lateral ao ponto médio da linha traçada, entre a
borda posterior do acrômio e a sétima vértebra cervical ( MACLEAN et al,2003).
Após ser devidamente posicionado, o voluntário foi orientado a realizar a
elevação dos ombros em adução de 0° do membro superior, contra a resistência
dos dois transdutores de força. Assim, foram realizadas três coletas em contração
isométrica voluntária máxima (CVM) durante 5 segundos com intervalos de 3
minutos entre as coletas. O pico máximo de cada coleta da força (kilograma/força
- Kgf) foi considerado como 100% da CVM.
A partir da CVM, foi estabelecido linhas de treino (Figura 5) onde os
voluntários realizaram uma contração muscular com três níveis de força
correspondentes a 10, 20, e 30% da CVM. O tempo de contração para os 3
níveis de força ou seja: 10, 20 e 30% da CVM foram de 11 segundos.
Esse modelo foi baseado em estudo anterior (KALLENBERG et al,2007) e
demonstrou ser eficiente para investigar as alterações nos parâmetros
eletromiográficos do músculo TFD em indivíduos com CI. As contrações foram
orientadas por meio de feedback visual proporcionado por uma linha de treino
projetada em uma parede plana branca, por meio de um data show. Para manter
de maneira uniforme o valor previamente estabelecido durante o tempo indicado,
os indivíduos receberam treinamento prévio a coleta dos dados.

27

Figura 5. Exemplo das linhas de treino que foram utilizadas como feedback para
os participantes. As retas foram traçadas com 10, 20, 30% da CVM.

4.7 Protocolos de tratamento com LBP
Nesse estudo foi utilizado o Laser, modelo Photon Laser III (DMC ® - São
Carlos, SP, Brasil), com potência de 30 mW (densidade de potência de 1,07
W/cm2), área do feixe de 0,028cm2, e comprimento de onda de λ 880nm, meio
ativo de Fosfeto Indio-Gálio-fosfato-Alumínio (InGaAlP). A irradiação do laser foi
aplicada nos pontos específicos pelo método transcutâneo, com dose calculada a
partir do estudo de Chow et al., 2009, sendo a energia total de 2 joules por ponto,
densidade de energia de 72 J/cm2, tempo de 67 segundos (Tabela 1).
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Tabela 1. Parâmetros do Laser
880

Comprimento de onda (nm)

Continuo

Frequência
Densidade de Potência: W/cm2

1,07
30

Potência de Saída: mW
Área do feixe: cm2

0,028

Densidade de Energia: J/cm2

72

Energia Total Entregue : Joules por ponto

2

Energia Total de irradiação: Joules

18

Tempo de irradiação por tratamento: segundos

67

Para o tratamento com o LBP, foi utilizado um gabarito de papel com 9
pontos de 1cm de área com distância centro a centro de 1 cm, distribuídos em 3
colunas e 3 linhas. O ponto central do gabarito foi posicionado em cima do ponto
médio de uma linha traçada entre o acrômio e o processo espinhoso da sétima
vertebra cervical, onde o tratamento foi próximo ao local de fixação do eletrodo de
EMG (Figura 6).
O local de aplicação do LBP foi determinado por ser a região em se encontra
o ponto de inervação do músculo TFD (JENSEN et al,1993; BARBEIRO et al.,
2011). Essa localização foi previamente estabelecida uma vez que um dos
objetivos específicos do estudo foi verificar a influência da irradiação do LBP
sobre a velocidade de condução nervosa no músculo TFD.

) localização dos eletrodos de EMG.

Figura 6. () Locais de aplicação do LBP. (
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4.7.1 Procedimentos Experimentais

4.7.2 Análise e Processamento dos Sinais EMG

Para análise dos sinais EMG referentes aos diferentes níveis de contração
muscular, os dois primeiros segundos da atividade referentes aos níveis de 1 a 3
de força (10, 20 e 30% da CVM) foram descartados e, os 8 segundos
consecutivos divididos em janelas de 1s sendo extraído de cada janela a raiz
quadrada da média do sinal EMG (RMS) (FARINA e MERLETI, 2000) e a
velocidade de condução nervosa (VC) (FARINA e MERLETI, 2004).
O RMS global (RMSg) foi obtido a partir da média do RMS coletado de
todos os canais (total de 8 canais) e utilizado para verificar o efeito do LBP na
amplitude do sinal do músculo TFD.
Todos os sinais foram processados e analisados por meio de rotinas
previamente desenvolvidas no software MATLAB® versão 7.1 (The MathWorks
Inc., Natick, Massachusetts, E.U.A.).

4.7.3 Análise Estatística

Para investigar o controle motor do músculo TFD, foi utilizado a variação
da amplitude do sinal EMG estimada pelo RMSg em função da força. Dessa
maneira, inicialmente foi realizado uma análise de regressão linear para cada
rampa (Força vs RMS) e para cada indivíduo. As inclinações das linhas de
regressão obtidas foram normalizadas pelo valor médio da força (N) da segunda
rampa de treino e a média dos valores das inclinações das retas dos três níveis
de contração, foi utilizada para medir a sensibilidade da amplitude do sinal EMG
em relação à força (KALLENBERG et al., 2007) obtida pré e pós-tratamento com
LBP ou LBPP. Os valores desse índice de sensibilidade próximos à zero foram
interpretados como representação de um bom controle motor do músculo TFD
enquanto que, valores distantes de zero como controle motor deficiente.
O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a normalidade da
distribuição dos dados. O RMSg obtido nos três níveis de força demonstrou
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distribuição assimétrica sendo assim, utlizado o teste de Wilcoxon para comparar
os efeitos pré e pós tratamento com LBP ou LBPP.
A influência das intervenções com LBP e LBPP na velocidade de condução
nervosa foi calculada para cada nível de força e a dor observada pré e pós
tratamento foram verificadas pela análise de variância para medidas repetidas
(ANOVA) considerando dois fatores (grupo vs tratamento), com correção de
Bonferroni. Diferenças específicas foram determinadas a partir de uma análise
post hoc com teste-t pareado para comparações múltiplas. O nível de significância
adotado foi de p < 0,05. Todos os dados foram analisados usando o softwar
SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, EUA).

5.0 RESULTADOS

Os dados gerais das 20 mulheres voluntárias portadoras de CI que
participaram desse estudo encontram-se na tabela 2.
Tabela 2. Média e desvio padrão dos dados gerais dos voluntários
Variáveis

Média e desvio padrão

Idade

24,563,51

Altura

1,644,65

IMC

23,782,55

IDC

17,8712

IMC: Índice de massa corporal. IDC. Índice de incapacidade do pescoço

5.1 Análise da dor

Para a análise da intensidade da dor verificada pela ENVD, foram
consideradas a média dos dados obtidos nas avaliações EV1 e EV2 como valores
pré tratamento e, a média dos dados das avaliações EV3 e EV4 como pós
tratamento. Na comparação pré e pós tratamento com LBP e LBPP não foi
verificada alteração significativa na intensidade da dor (F=1,93; p = 0,17)
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independente do tipo de intervenção (tratamento vs grupo) (F=0,02; p = 0,96). Em
relação à área da dor, não foi encontrada nenhuma diferença significativa pós a
intervenção do LBP (p = 0,11) e LPBP (p= 0,06). A média, o desvio padrão e os
valores do teste post hoc referentes à ENVD e a área da dor (unidade arbitrária)
referentes ao GCI são demonstrados na tabela 3.
Tabela 3. Média e desvio padrão dos valores referentes a intensidade (ENVD) e a
área da dor obtidas pré e pós tratamento de pacientes com cervicalgia
inespecífica, com laser (LBP) e laser placebo (LBPP).

Tratamento
Pré

Pós

LBP ENVD

5,10±1,62 4,75±2,09

LBPP ENVD

5,17±1,95 4,80±1,88

LBP área da dor

0,53±0,38 0,41±0,41

LBPP área da dor

0,62±0,50 0,57±0,50

5.2 Análise da atividade EMG

A Figura 7 demonstra uma linha de força e um sinal eletromiográfico
obtidos durante a coleta de dados. Todos os voluntários conseguiram realizar as
contrações solicitadas com baixa variação de força em relação á linha de treino.
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Figura 7. Demonstra a força submáxima e a atividade eletromiográfica gravada
pelos 8 canais so sistema de aquisiçao do sinal. A: Linha de força obtida durante
a coleta de dados. As rampas de força são referentes à 10, 20, e 30% da CVM. B:
Sinal eletromiográfico do músculo trapézio fibras descendentes, obtido durante a
elevação do ombro em cada rampa de força.

As interações entre os valores da amplitude do sinal EMG obtidos pré e
pós-tratamento considerando os três níveis de força (10, 20 e 30% da CVM)
demonstraram uma diminuição significativa do RMS somente para o grupo tratado
com LBPP (p < 0,01; Teste de Wilcoxon). A mediana e os interquartiles dos dados
observado pré e pós tratamento estão demonstrados na Figura 8.
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Figura 8. (RMS global) do músculo trapézio fibras descendentes, obtida nas
condições pré e pós tratamento com laser e laser placebo. Os dados foram
obtidos em três níveis de contração muscular sendo essas com 10, 20 e 30 % da
contração voluntária máxima a partir da elevação do ombro

(*Diferença

estatística significativa: p < 0,01; Teste de Wilcoxon).

5.3 Análise da velocidade condução nervosa (VC)
As interações verificadas pela ANOVA entre os valores da VC do sinal
EMG obtidos pré e pós-tratamento considerando os três níveis de força (10, 20 e
30% da CVM) foram significativas entre os grupos (tratamento vs grupo: F = 9,46;
p = 0,003) e para o tratamento (F = 7,79; p = 0,006). Nas comparações múltiplas
(pre e pós tratamento) foi possível observar diferenças signicativas somente para
o tratamento com LBPP. Os valores médios e o desvio padrão observado pré e
pós tratamento estão demonstrados na Figura 9.
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Figura 9. Média e desvio padão da velocidade condução nervosa (VC) do
músculo trapézio fibras descendentes, obtida nas condições pré e pós tratamento
com laser e laser placebo. Os dados foram obtidos em três níveis de contração
muscular sendo essas com 10, 20 e 30 % da contração voluntária máxima a partir
da elevação do ombro (*Diferença estatística significativa: p < 0,01; Teste post
hoc de Bonferroni).

5.4 Índice de sensibilidade

Em relação ao índice de sensibilidade, foi possível verificar que os valores
foram menores após ao tratamento com LBP (Pre-tratamento: 0,45 ± 0,68% / N;
Pós-tratamento: 0,32 ± 0,49% / N) e maiores com LBPP (Pré-tratamento: 0,41 ±
0,66% / N; Pós-tratamento: 0,54 ± 0,72% / N ). A média o erro padrão dos valores
do índice de sensibilidade calculado para cada grupo estão demonstrados na
Figura 10.
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Figura 10. Média e desvio padrão dos valores da sensibilidade da amplitude do
sinal EMG em relação às mudanças da força de elevação do ombro, calculada
pré e pós tratamento com laser e laser placebo

6. DISCUSSÃO

Nesse estudo foi considerada a possibilidade de que a dose do LBP
previamente indicada (CHOW et al., 2009) para o tratamento de indivíduos com
CI, pudesse exercer alguma influência imediata na melhora da dor, bem como, na
atividade EMG do músculo TFD nesses pacientes. No entanto, nenhum efeito
significativa foi observado em relação à dor. Porém, as respostas encontradas em
relação à atividade EMG, indicam uma possível ação do LBP sobre a contração
do músculo estudado.
Na tentativa de explicar os possíveis mecanismos envolvidos na redução
da dor, após o tratamento com laserterapia, várias relações já foram propostos
como: seus efeitos anti-inflamatório (SATTAYUT, et al., 1999; BORDJAL, et al.,
2006), redução na atividade das fibras  e C (WESSELMANN, et al., 1991),
melhora na circulação e estimulação do nervo periférico (GUR et al., 2004).
Em termos clínicos, diferentes estudos já foram realizados com o objetivo
de observar os efeitos dessa terapia sobre a redução de dor (HOTTA et al., 2010;
SHIRANI et al., 2009; SHINOZACK et al). No entanto, os resultados de duas
metanálises sobre os efeitos do LBP em pacientes com dor cervical aguda e
crônica, demonstraram evidência estatística moderada para a eficácia para os
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efeitos obtidos com esse tipo de tratamento (CHOW et al., 2009) ou ainda, com
baixa diferença clínica minimamente significante (KADHIM-SALEH et al., 2013).
Dessa maneira, o fato de não ter sido encontrado nenhum efeito imediato
sobre a dor dos pacientes pertencentes à esse estudo, após uma sessão, assim
como também foi verificado por LEE e HAN (2012), indica que, uma única
intervenção não é suficiente para proporcionar analgesia ao paciente.
Esses resultados, bem como os descritos nas metanálises já mencionadas
(CHOW et al., 2009, KADHIM-SALEH et al., 2013) ampliam a necessidade de se
realizar novos estudos com diferentes doses e frequência de tratamento (dias por
semana), para a obtenção de uma resposta clínica mais clara em relação à
redução ou controle da dor em pacientes cervicalgia.
Experimentos com dor induzida já demonstraram uma inibição da atividade
muscular caracterizada pela diminuição da amplitude do sinal EMG (GravenNielsen et al., 1997; SOHS et al., 2000). No entanto, uma influência da dor em
relação às alterações encontradas na VC e na amplitude do sinal EMG no grupo
placebo não podem ser diretamente atribuídas à essa condição clínica uma vez
que, as respostas obtidas para essa variável foram semelhantes para os dois
grupos estudados.
O fato da VC e da amplitude do sinal não terem sido alteradas no grupo
LBP enquanto que, o grupo tratado com LBPP apresentou um aumento e uma
diminuição significativa da VC e da amplitude do sinal EMG respectivamente,
pode estar indicando algum efeito do LBP sobre alguns dos mecanismos
envolvidos na contração muscular.
Uma maior VC em indivíduos com dor cervical em relação à indivíduos
saudáveis, já foi demonstrada durante testes dinâmicos (FALLA e FARINA, 2005).
Uma resposta similar também foi confirmado em experimentos realizados durante
contração sustentada submáxima porém, com redução da amplitude do sinal
(KALEMBERG et al., 2007). Dessa maneira, essas informações indicam que,
nesses pacientes, a dor crônica proporciona alterações na atividade do músculo
TFD que podem ser identificadas pela EMG.
Em geral, o aumento da amplitude está relacionado a um recrutamento de
unidades motoras adicionais, assim como a manutenção ou diminuição da VC
(FALLA e FARINA, 2005, FARINA et al., 2006).
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Em pacientes com dor cervical crônica, alterações histológias verificadas
em estudos de biópsia do músculo TFD, demonstraram o aumento na área de
secção transversal das fibras musculares do tipo I e do tipo II assim como
evidência de danos seletivos para fibras do tipo I nesses pacientes (KADI et al,
1998;. LARSSON et al., 1998). Essas alterações já foram associadas à
diminuição da VC e um aumento da amplitude do sinal EMG em indivíduos com
dor cervical crônica após realizarem testes repetitivos de elevação do membro
superior (FALLA e FARINA, 2005).
No entanto, o aumento da VC e a diminuição da amplitude do sinal EMG
observados no tratamento com LBPP nesse estudo, são exatamente contrários
aos encontrados por FALLA e FARINA (2005). Embora deva ser descartada uma
possível relação dos resultados com o tipo de teste realizado nesse estudo
(contrações submáximas sustentadas) e no de FALLA e FARINA (2005)
(contrações dinâmicas), esses resultados contrários são difíceis de explicar.
Durante contrações sustentadas, assim como realizada nesse estudo, o
desempenho muscular também é suscetível à influências do fornecimento de
sangue e das reservas de substratos metabólicos (CRENSHAW et al., 1997;
SAHLIN et al., 1998). A contração muscular muitas vezes comprime os vasos
sanguíneos e, assim, diminui o fornecimento de sangue para os músculos ativos.
Um aumento da intensidade da contração, tende a promover uma diminuição do
fluxo sanguíneo local (SJOGARRD et al., 1998) e, quanto maior for essa
intensidade, mais cedo pode ocorrer uma isquemia (CRENSHAW, et al., 2000).
Essa queda do fluxo sanguíneo pode proporcionar, inicialmente, uma
diminuição do fornecimento de oxigênio com conseqüente prejuízo na produção
de ATP pelas mitocôndrias (BOYAS e GUEVEL, 2011). Outra importante
conseqüência é o acumulo mais rápida dos metabólitos associados com a
contração muscular como o aumento das concentrações intracelulares de íons de
hidrogênio (H+) e fosfato inorgânico (Pi), o que pode acelerar o processo de
fadiga (WESTERBLAD et al., 1998).
Em geral, aumento da atividade muscular, como as observadas durante
exercícios, aumentam a concentração de Pi devido a dissociação de fosfocreatina
em Pi e creatina e pela hidrólise da ATP. Como resultado dessa hidrólise, ocorre
um aumento da concentração de íons hidrogênio e a produção de ácido láctico.
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Todas essas alterações são normalmente encontradas no processo de
fadiga muscular. Esses acúmulos de subprodutos metabólicos como o ácido
láctico durante as contrações musculares, tem sido utilizado para explicar a
redução significativamente maior na VC ao longo da duração da tarefa em
pacientes com disfunção no músculo TFD (Brody et al., 1999) bem como o
aumento a amplitude do sinal EMG em diferentes tipos e níveis de esforços
(ENOKA et al., 2011).
Dessa maneira, é importante destacar que, a fadiga muscular também é
considerada como um dos precursores da dor no músculo trapézio sendo essa,
associada ao aumento da atividade do músculo durante as contrações assim
como, uma deficiência na microcirculação desse músculo (LARSSON et al.,
1999).
Diante dessas observações, até esse momento, não é possível relacionar
os resultados observados no grupo tratado LBPP com a fadiga muscular uma vez
que, as respostas eletromiográficas observadas são contrarias às da fadiga
muscular.
No entanto, talvez uma possível hipótese para explicar esses resultados
esteja no próprio efeito da atividade muscular proporcionada durante as coletas
dos dados. Embora essas tenham sido realizadas em contrações com cargas
relativamente baixas, é importante destacar que foram repetidas três vezes para
cada momento do estudo (pré e pós aplicação do laser). Em estudo anterior (VAN
DER HOEVEN e LANGE, 1994), já foi observado um aumento da VC após 15
minutos de um teste realizado com 50 contrações do músculo bíceps braquial
com 50% da CVM e, praticamente uma mesma amplitude do sinal EMG.
Alterações na VC pós-exercício foi relacionado à combinação de um
aumento no volume da fibra muscular e à uma alteração das propriedades de
membrana da fibra muscular, bem como a um aumento da temperatura do
músculo pós exercício (HOEVEN et al., 1993, HOEVEN e LANGE, 1994). Dessa
maneira, essas alterações podem ser um dos principais argumentos para os
resultados encontrados no tratamento com LBPP.
Em relação ao fato de não ter sido encontrada diferenças na VC e na
amplitude do sinal EMG no tratamento LBP indica um efeito dessa terapia sobre a
atividade muscular. O melhor controle motor do trapézio caracterizado pela
diminuição do índice de sensibilidade após o tratamento enquanto que, no grupo
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LBPP o índice foi maior após à aplicação do LBPP, também reforça essa
hipótese.
Esses resultados podem estar relacionados com os efeitos ergogênicos
proporcionados pelo LBP na musculatura durante o exercício. Dentre os principais
encontram-se a melhora da microcirculação local, diminuição do ácido lático e
melhora na função mitocondrial (BORSA , 2013).
Em geral, a fototerapia ativa a cadeia respiratória através do fotoreceptor
citocromo c oxidase, melhorando sua função, através de ativação de uma cascata
de reações bioquímicas na cadeia respiratória da mitocôndria, levando a aumento
das taxas de ATP (BORSA , 2013, BAKEEVA et al. 1993; MANTEIFEL;
BAKEEVA; KARU, 1997; KARU, 1987).
Sendo assim, considerando que pacientes com dor no músculo trapézio
apresentam deficiência da circulação local LARSSON et al., 1999) que pode
interferir diretamente na produção de ATP, os resultados observados no grupo
tratado com LBP é um forte indicativo de que o tratamento pode ter melhorado a
circulação local e atuado no aumento da síntese de APT por uma ação direta
sobre às mitocôndrias. Essa ação pode ter dessa forma, contribuído para uma
recuperação mais rápida do músculo tratado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse estudo foi possível observar que, a dose do laser utilizada em uma
única sessão de tratamento, não foi suficiente para proporcionar analgesia à
indivíduos com cervicalgia inespecífica. No entanto, um efeito ergogênico foi
demonstrado

por

meio

da

eletromiográfica

descendentes após o tratamento.

do

músculo

trapézio

fibras

40

8. REFERÊNCIAS

1. Adan A, De Luca CJ. Firing rates of motor units in human vastus lateralis
muscle

during

fatiguing

isometric

contractions.

Journal of Applied

Physiology 2005;99(1):268–80
2. Ariens GA, Bongers PM, Hoogendoorn WE, van der Wal G, van Mechelen
W. High physical and psychosocial load at work and sickness absence due
to neck pain. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2002;
28:222-31.
3. Avci, P; Gupta, AG, Sadasivam, M; Vecchio, D; Pam, Z; Hamblim, MR.
Low-level laser (light) therapy (LLLT; in skin: stimulating, healing, restoring.
Seminars in Cutaneous Medicine & Surgery Journal 2013;32(1):41–52.
4. Bakeeva LE, Manteifel VM, Rodichev EB, Karu TI. Formation of gigantic
mitochondria in human blood lymphocytes under the effect of an He-Ne
laser. Journal Molecular Biology (Mosk). 1993;27(3):608–617.
5. Barbero M, Gatti R, Conte L L,

Macmillan F ,

Coutts F, Merletti R.

Reliability of surface EMG matrix in locating the innervation zone of upper
trapezius muscle. Journal of Electromyography and Kinesiology 21
2011; 827–833.
6. Baxter GD, Bell AJ, Allen JM, Ravey J. Low-level laser therapy: current
clinical

practice

in

Northern

Ireland.

Journal

Physiotherapy.

1991;77(3):171-178
7. Bert-Ulrich K, Schumann N P, Stegeman D F, Scholle HC. Surface EMG
mapping of the human trapezius muscle: the topography of monopolar and
bipolar surface EMG amplitude and spectrum parameters at varied forces
and in fatigue. Clinical Neurophysiology 111 (2000) 686:693.
8. Bjordal JM, Johnson MI, Iversen V, Aimbire F, Lopes-Martins RAB (2006)
Low- level laser therapy in acute pain: a systematic review of possible
mechanisms of action and clinical effects in randomized placebo-controlled
trials. Photomedicine and Laser Therapy 24: 158-168.
9. Bogduk N. Neck pain. Australian Family Physician 1984; 13: 26–30
10. Borghouts JA, Koes BW, Vondeling H, Bouter LM. Cost-of- illness of neck
pain in the Netherlands in 1996. Journal Pain 1999; 80:629-36.

41

11. Borghouts JA, Koes BW, Bouter LM. The clinical course and prognostic
factors of non-specific neck pain: a systematic review. Pain 1998; 77:1-13
12. Borsa PA, Larkin KA, True JM. Does phototherapy enhance skeletal muscle
contractile function and postexercise recovery? Journal of athletic
training (2013); 48(1):57-67
13. Boyas S, Guevel A. Neuromuscular fatigue in healthy muscle: underlying
factors

and

adaptation

mechanisms.

Annals

of

Physical

and Rehabilitation Medicine 2011;54(2):88–108.
14. Brody LR, Pollock MT, Roy S, De Luca CJ, Celli B. pH-induced effects on
median frequency and conduction velocity of the myoelectric signal.
Journal of Applied Physiology 1991;71(5):1878–85
15. Campaña V, Catsel A, Vidal AE, Juri H, Palma JA. Prostaglandin E2 in
experimental arthritis of rats irradiated with HeNe laser. Journal of Clinical
Laser in Medicine and Surgery. 1993;11:79-81.
16. Cetiner S, Kahraman SA, Yucetas S. Evaluation of low-level laser therapy
in

the

treatment

of

temporomandibular

disorders.

Photomedicine

and Laser Surgery 2006; 24: 637-41.
17. Cote P, Cassidy JD, Carroll LJ, Kristman V. The annual inci- dence and
course of neck pain in the general population: a population-based cohort
study. Journal Pain 2004; 112: 267–73.
18. Cote P, Cassidy JD, Carroll L. The Saskatchewan health and back pain
survey: the prevalence of neck pain and related disability in Saskatchewan
adults. Journal Spine 1998; 23: 1689-98.
19. Cote P, van der Velde G, Cassidy JD, Carroll LJ, Hogg- Jonhson S, Holm
LW, et al. The burden and determinants of neck pain in workers; results of
the bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its
associated

disorders.

Journal

of

Manipulative

&

Physiological

Therapeutics 2009; 32(2 Suppl):S70-86.
20. Chow, R.T.; Johnson, M.I.; Lopes-Martins, R.A.B.; Bjordal, J.M. Efficacy of
low-level laser therapy in the management of

neck pain: a systematic

review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment
controlled trials. Lancet 2009; 374: 1897–908
21. Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RAB, Bjordal JM. Efficacy of lowlevel laser therapy in the management of neck pain: a systematic review

42

and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled
trials. Lancet. 2009;374:1897–908
22. Cook C, Richardson JK, Braga L, Menezes A, Soler X, Kume P, Zaninelli
M, Socolows F, Pietrobon R. Cross-cultural adaptation and validation of the
Brazilian Portuguese version of the Neck Disability Index and Neck Pain
and Disability Scale. Journal Spine 2006; 15:31(14) 1621-7.
23. Crenshaw AG, Gerdle B, Heiden M, Karlsson S, Friden J. Intramuscular
pressure and electromyographic responses of the vastus lateralis muscle
during

repeated

maximal

isokinetic

knee

extensions.

Acta

Physiologica Scandinavica 2000;170:119–26.
24. Crenshaw AG, Karlsson S, Gerdle B, Friden J. Differential responses in
intramuscular pressure and EMG fatigue indicators during low- versus highlevel isometric contractions to fatigue. Acta Physiologica Scandinavica
1997; 160:353–61.
25. Croft PR, Lewis M, Papageorgiou AC, Thomas E, Jayson MI, Macfarlane
GJ, et al. Risk factors for neck pain: a longitudinal study in the general
population. Journal Pain 2001; 93(3):317–25.
26. Enoka R. M , Baudry S , Rudroff T, Farina F, Klass M, Duchateau J.
Unraveling

the

neurophysiology

of

muscle

fatigue.

Journal

of

Electromyography and Kinesiology 21 (2011) 208–219
27. Falla, D, Farina, D. Neuromuscular adaptation in experimental and clinical
neck pain. Journal of Electromyography & Kinesiology 2008; 18:255–
261
28. Falla DL, Jull GA, Hodges PW. Patients with neck pain demonstrate
reduced electromyographic activity of the deep cervical flexor muscles
during performance of the craniocer- vical flexion test.

Journal Spine

2004; 29:2108-14
29. Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.G., Buchner, A. G*power 3: a flexible
statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical
sciences. Behavior Research Methods 2007, 39 (2), 175-191.
30. Farina D, Gazzoni M, Camelia F. Conduction velocity of low-threshold
motor units during ischemic contractions performed with surface EMG
feedback. Journal of Applied Physiology 2005;98:1487–94.

43

31. Farina D, Merletti R. Comparison of algorithms for estimation of EMG
variables

during

voluntary

isometric

contractions.

Journal

of

Electromyography and Kinesiology 10 ,2000; 337–349.
32. Farina D,Merletti R. Methods for estimating muscle fibre conduction velocity
from

surface

electromyographic

signals

Medical

&

Biological. Engineering & Computing 2004, 42, 432-445.
33. Farina D, Zennaro D, Pozzo M, Merletti R, La ̈ubli T. Single motor unit and
spectral surface EMG analysis during low force sustained contractions of
the upper trapezius muscle. European Journal of Applied Physiology,
2006; 157-164
34. Ferreira-Valente, M. A., Pais-Ribeiro, J. L., Jensen, M.P. Validity of four
pain intensity rating scales. Journal Pain 152 2011; 2399–240
35. Graven-Nielsen T, Svensson P, and Arendt-Nielsen L. Effects of
experimental muscle pain on muscle activity and co-ordination during static
and

dynamic

motor

function.

Electroencephalography and Clinical

Neurophysiology 1997; 105: 156 –164,
36. Green BN. A literature review of neck pain associated with computer use:
public health implications. Journal of the Canadian Chiropractic 2008;
52:161-7.
37. Gur A, Sarac AJ, Cevik R, Altindag O, Sarac S Efficacy of 904 nm gallium
Arsenide low level laser therapy in the man- agement of chronic myofascial
pain

in

the

neck:

a

double-blind

and

randomize-controlled

trial.

Lasers in Surgery and Medicine 2004; 35(3):229–235
38. Hagberg M, Wegman DH. Prevalence rates and odds ratios of shoulderneck diseases in different occupational groups. Journal of Internal
Medicine 1987; 44:602–610
39. Hamblin, MR, Demidova, TN. Mechanisms of Low Level Light Therapy.
Spine Journal 2006; 61 (40) 614001-1
40. Hayworth CR, Rojas JC, Padilla E, Holmes GM, Sheridan EC, GonzalezLima F. In vivo low-level light therapy increases cytochrome oxidase in
skeletal muscle. Journal of Photochemistry and Photobiology

2010;

86(3):673–680.
41. Hoy DG, Protani M, Buchbinder D R. The epidemiology of neck pain. Best
Practice & Research Clinical Rheumatology 2010; 24:783–792.

44

42. Hoving JL, Gross AR, Gasner DM, Kay TB, Kennedy CB, Hondras MA. A
critical appraisal of review articles on the effectiveness of conservative
treatment for neck pain. Spine Journal 2001; 26: 196–205.
43. Huang YY, Chen AC, Carroll JD, Hamblin MR. Biphasic dose response in
low level light therapy. Dose Response. 2009;7(4):358– 383.
44. Jensen, 0. Vasseljen Jr and R. H. Westgaard. Estimating Maximal EMG
Amplitude for the Trapezius Muscle: On the Optimization of Experimental
Procedure and Electrode Placement for Improved Reliability and Increased
Signal Amplitude. Journal of Electromiographic and Kinesiologic. Vol.
6, p58, 1993
45. Jull G, Sterling M, Falla D, Treleaven J, O’Leary S. Whiplash, headache
and neck pain: research based directions for physical therapies. Edinburgh:
Elsevier; 2008b
46. Kadhim-Saleh A, Maganti H, Ghert M, Singh S, Farrokhyar F. Is low-level
laser therapy in relieving neck pain effective? Systematic review and metaanalysis. Rheumatology International 2013; 33:2493–2501.
47. Kadi F, Waling K, Ahlgren C, Sundelin G, Holmner S, Butler-Browne GS,
Thornell L. Pathological mechanisms implicated in localized female
trapezius myalgia. Pain 1998;78:191–6.
48. Kallenberg LAC, Hermens HJ. Behaviour of a surface EMG based measure
for motor control: Motor unit action potential rate in relation to force and
muscle fatigue. Journal of Electromyography & Kinesiology 2007; 18(5):
780-788.
49. Karu TI. Primary and secondary mechanisms of action of visible-to-near IR
radiation

on

cells,

Journal

of Photochemistry and Photobiology

1999;49:1–17.
50. Karu TI. Molecular mechanism of the therapeutic effect of low-intensity
laser radiation, Lasers in the Life Sciences 1988;2:53–74.
51. Karu TI. Ten Lectures on Basic Science of Laser Phototherapy, Prima
Books AB, Grangesberg (Sweden), 2007.
52. Larsson B, Bjo ̈rk J, Elert J, Lindman R, Gerdle B. Fibre type proportion and
fibre size in trapezius muscle biopsies from cleaners with and without
myalgia and its correlation with ragged red fibres, COX- negative fibres,
biomechanical output, perception of fatigue, and surface EMG during

45

repetitive forward flexions.

European Journalof Applied Physiology

2001;84:492–502
53. Larsson R, Cai H, Zhang Q, Oberg PA, Larsson SE. Visualization of chronic
neck–shoulder pain: impaired microcirculation in the upper trapezius
muscle in chronic cervico-brachial pain. Occupational Medicine (London)
1998;48(3):189–94.
54. Larsson R, Oberg PA, Larsson SE. Changes in trapezius muscle blood flow
and electromyography in chronic neck pain due to trapezius myalgia. Pain
1999; 79: 45–50.
55. Lindman R, Hagberg M, Angqvist K, Soderlund K, Hultman E, Thornell L.
Changes

in

muscle

morphology

in

chronic

trapezius

myalgia.

Scandinavian journal of work, environment & health 1991;17:347–55.
56. Madeleine P. On functional motor adaptations: from the quantification of
motor strategies to the prevention of musculoskeletal disorders in the neckshoulder region. Acta Physiologica 2010; 679(199 Suppl):1e46.
57. Manteifel VM, Karu TI. Structure of mitochondria and activity of their
respiratory chain in subsequent generations of yeast cells exposed to HeNe laser light. Biology Bulletim. 2005;6:672–683.
58. McLean L, Chislett M, Keith M, Murphy M, Walton P. The effect of head
position, electrode site, movement and smoothing window in the
determination of a reliable maximum voluntary activation of the upper
trapezius muscle. Journal of Electromyography & Kinesiology 2003; 13:
169–180
59. Mottram CJ, Jakobi JM, Semmler JG, Enoka RM. Motor-unit activity differs
with load type during a fatiguing contraction. Journal of Neurophysiology
2005; 93(3): 1381-92
60. Nunez SC, Garcez AS, Suzuki SS, Ribeiro MS. Management of mouth
opening in patients with temporomandibular disorders through low-level
laser

therapy

and

transcutaneous

electrical

neural

stimulation.

Photomedicine and Laser Surgery 2006; 24: 45-9.
61. O’Leary S, Falla D, Elliott JM, Jull G. Muscle dysfunction in cervical spine
pain:

implications

for

assessment

and

management.

of orthopaedic and sports physical therapy 2009; 39(5):324e33.

Journal

46

62. Navratil L, Dylevsky I. Mechanisms of the analgesic effect of therapeutic
lasers in vivo. Laser Therapy 1997;9:33–39.
63. Passarella S, Casamassima E, Molinari S, Pastore D, Quagliariello E,
Catalano IM, Cingolani A. Increase of proton electrochemical potential and
ATP synthesis in rat liver mitochondria irradiated in vitro by helium–neon
laser, FEBS Letters 1984;175:95–99.
64. Pastore D, Greco M, Passarella S. Specific helium–neon laser sensitivity of
the purified cytochrome c oxidase, International Journal of Radiation
Biology. 2000;76:863–870
65. Picavet HSJ, Schouten JSAG. Musculoskeletal pain in the Netherlands:
prevalences, consequences and risk groups, the DMC3-study. Pain 2003;
102(1-2):167–78.
66. Plastaras CT, Schran S, Kim N, Sorosky S, Darr D, Chen MS, et al.
Complementary and alternative treatment for neck pain: chiropractic,
acupuncture,

TENS,

massage,

yoga,

Tai

Chi,

and

Feldenkrais.

Physical Medicine and Rehabilitation Clinics 2011; 22:521-37.
67. Reis FA, da Silva BAK, Laraia EMS, Leal-Junior ECP, de Carvalho, PdeTC.
Effects of Pre- or Post-Exercise Low-Level Laser Therapy (830 nm) on
Skeletal Muscle Fatigue and Biochemical Markers of Recovery in Humans:
Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Photomedicine and Laser Surgery
2015; 32:106-112.
68. Ribeiro BG, Alves NA, dos Santos LAD, Fernandes KPS, Cantero TM,
Gomes MT, França CM, da Silva DdeFT, Bussadori SK, Mesquita-Ferrari
RA. The effect of low-level laser therapy (LLLT) applied prior to muscle
injury. Lasers in Surgery and Medicine (Print). 2015; 47 (7): 571-579.
69. Rubin DI. Epidemiology and risk factors for spine pain. Neurologic Clinics
2007; 25: 353–71.
70. Ruiter CJ, Elzinga MJ, Verdijk PW, van MW, de HA. Voluntary drive
dependent changes in vastus lateralis motor unit firing rates during a
sustained isometric contraction at 50% of maximum knee extension force.
European Journal of Physiology 2004; 447(4): 436-44.
71. Sahlin K, Tonkonogi M, Soderlund K. Energy supply and muscle fatigue in
humans. Acta Physiologica Scandinavica Journal's. 1998;162:261–6.

47

72. Santos SA, Alves AC, Leal-Junior EC, Albertini, R, Vieira RP, Ligiero AP,
Junior JA, de Carvalho PT. Comparative analysis of two low-level laser
doses on the expression of inflammatory mediators and on neutrophils and
macrophages in acute joint inflammation. Lasers in Medical Science.
2014; 29 (3): 1051-1058.
73. Sattayut S, Hughes F, Bradley P 820 nm gallium alu- minium arsenide laser
modulation of a prostaglandin E2 pro- duction in interleukin 1 stimulated
myoblasts. Laser Therapy (1999) r 11(2):88–95
74. Sejerted On and Sjogaard G. Dynamics and consequences of potassium
shifts in skeletal muscle and heart during exercise.

Physiological

Reviews 80: 1411–1481, 2000.
75. Shirani AM, Gutknecht N, Taghizadeh M, et al: Low-level laser therapy and
myofacial pain dysfunction syndrome: a randomized controlled clinical trial.
Lasers in Medical Science, 2009, 24(5): 715-20.
76. Shinozaki EB, Dos Santos MBF, Okazaki LK, et al: Clinical assessment of
the efficacy of low-level laser therapy on muscle pain in women with
temporomandibular dysfunction, by surface electromyography. Brazilian
Journal of Oral Sciences, 2010, 9(4): 434-8.
77. Silveira PC, Silva LA, Fraga DB, Freitas TP, Streck EL, Pinho R .
Evaluation of mitochondrial respiratory chain activity in muscle healing by
low-level laser therapy. Journal of Photochemistry and Photobiology.
2009;B95(2):89–92.
78. Sjogaard G, Savard G, Juel C. Muscle blood flow during isometric activity
and

its

relation

to

muscle

fatigue.

European

Journal of Applied

Physiology and Occupational Physiology 1988;57:327–35.
79. Sohn MK, Graven-Nielsen T, Arendt-Nielsen L, Svensson P. Inhibition of
motor unit firing during experimental muscle pain in humans. Muscle Nerve
23: 1219 –1226, 2000.
80. Tumilty S, Munn J, McDonough S, Hurley DA, Basford JR, Baxter GD. Low
level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with metaanalysis. Photomedicine and Laser Surgery. 2010;(1):3-16.
81. Van der Hoeven JH, Lange F.Supernormal muscle fiber conduction velocity
during

intermitte

nt

isometric

exercise

in

human

Journal of Applied Physiology. (1985). 1994 Aug;77(2):802-6.

muscle.

48

82. Van der Hoeven JH, Van Weerden TW and Zwarts MJ: Long-lasting
supernormal conduction velocity after sustained maximal isometric
contraction in human muscle. Muscle Nerve 1993;16:312-320
83. Vieira WHB, Goes R, Costa FC, Parizotto NA, Perez SEA, Baldissera V, et
al. Adaptação enzimática da LDH em ratos submetidos a treinamento
aeróbio em esteira e laser de baixa intensidade. Revista Brasileira
Fisioterapia. (2006); 9(3):377-83.
84. Wegner S, Jull G, O’Leary S, Johnston V. The effect of a scapular postural
correction strategy on trapezius activity in patients with neck pain. Manual
Therapy 2010; 15: 562-566.
85. Wesselmann U, Lin SF, Rymer WZ (1991) Selective decrease of small
sensory neurons in lumbar dorsal root ganglia labeled with horseradish
peroxidase after ND: YAG laser irradiation of the tibial nerve in the rat.
Experimental Neurology Journal's. 111(2):251–262
86. Westerblad H, Allen DG, Bruton JD, Andrade FH, Lannergren J.
Mechanisms underlying the reduction of isometric force in skeletal muscle
fatigue. Acta Physiologica .1998;162:253–60.
87. Wilden L, Karthein R. Import of radiation phenomena of electrons and
therapeutic low-level laser in regard to the mitochondiral energy transfer.
Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery's. 1998; 16(3):159-65.
88. Zakharova-Luneva E, Jull G, Johnston V, O’Leary S. Altered trapezius
muscle behavior in individuals with neck pain and clinical signs of scapular
dysfunction. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
2012; 35(5): 346-53.

49

9. Apêndices
9.1 Submissão de artigo
Artigo a ser submetido para revista Trials

50

Immediate

Effect

of

Irradiation

with

Low-level

Laser

Therapy

on

the

Electromyographic Activity of the Upper Trapezius Muscles and the Level of Pain
among Patients with Non-specific Neck Pain: A Study Protocol for a Randomized
Controlled Trial
Simone Aparecida Penimpedo Calamita 1 – e-mail: scalamita@yahoo.com.br
Paulo de Tarso Camilo de Carvalho1,2 – e-mail: paulo.tarso@uninove.br
Fabiana Sarilho de Mendonça 2 – e-mail: fsarilho@gmail.com
Marco Antônio Fumagalli 1 – e-mail: fumagallimarcoantonio@gmail.com
* Fabiano Politti 1,2 – fpolitti@ig.com.br

1

Postgraduate Program in Rehabilitation Sciences, Universidade Nove de Julho

(UNINOVE). Av. Dr. Adolfo Pinto,109, Água Branca, 05001-100. São Paulo, SP, Brazil.
2

Department of Physical Therapy, Universidade Nove de Julho (UNINOVE), Av. Dr.

Adolfo Pinto,109, Água Branca, 05001-100. São Paulo, SP, Brazil.

*Correspondence should be addressed to Fabiano Politti: fpolitti@ig.com.br

51

Abstract
Background: Non-specific neck pain (NS-NP) can cause intense personal suffering and
may reduce the individuals level of capacity, quality of life and productivity. Low-level
laser therapy (LLLT) has been considered an important therapeutic resource in the
treatment of this disorder. The aim of the present study is to assess the immediate effect of
irradiation with LLLT on the electromyographic activity of upper trapezius muscles and
the amount of pain felt by patients with NS-NP.
Methods/Design: A total of 20 patients with non-specific neck pain will be enrolled in a
randomized, single-blind, crossover study. Each subject will receive two forms of
treatment in random order: a single session of LLLT and placebo LLLT. In order to
eliminate carry-over treatment effects, a one-week wash-out period will be respected
between sessions. Surface electromyography will be used to determine nerve conduction
velocity and activity in the upper trapezius muscles before and after treatment. The
outcome measures will be determined by a numerical pain rating scale. Comparisons
before and after irradiation with LLLT will determine the activity of the upper trapezius
muscles and the level of pain. The data will be submitted to statistical tests considering a pvalue of p < 0.05.
Discussion: The present study will support the use of LLLT in improving muscle activity
and reducing pain among individuals with non-specific neck pain. Data will be published
after the study is completed.
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Background
Neck pain is a common problem and is something that most individuals will
experience at some point in their lifetime.1 The prevalence in the population ranges
between 9.5% and 22.0%.2-4 Every year, approximately one third of adults feel some type
of pain in this area, 5 the most common type being muscle pain.6
In general, this disorder can cause great personal suffering and can lead to
incapacity, as well as reductions in quality of life and productivity. It also generates high
socio-economic costs for patients and society.7-9 For most individuals affected, its course
involves remission and exacerbation. 4,10
However, on many occasions, the specific cause of neck pain cannot be identified.
The term non-specific neck pain (NS-NP) has come to be used to classify these cases.11
This group mostly involves the following: patients with mechanical disorders, including
degenerative abnormalities;12 no specific, systemic disease; pain that may or may not
spread to the upper limbs;13 altered sensitivity; fatigue and stiffness in the neck and
shoulder muscles; as well as headaches that spread to the neck.14
Concerning muscle diseases, new evidence has proven the association between
neuromuscular control and cervical pain that has been acquired15,16 or induced
experimentally.17 Thus, several authors have explored the possibility that abnormal
cervical motor control could contribute to the persistence of pain in this area, due to factors
that perpetuate a mechanical nociceptive mechanism of the cervical structures, such as the
muscle fatigue that is inherent to these patients.16,18
Studies using surface electromyography (EMG) have previously demonstrated
modifications in the behavior of cervical muscles in patients with neck pain, based on
comparisons with healthy controls.19-21 In addition, there is strong evidence that the motor
control of the upper trapezius muscle (UT) is directly affected by cervical pain during
isometric activities, when compared with healthy control individuals.20
These studies provided preliminary support for the idea that CI treatment programs
should always include techniques that emphasize the reestablishment of the function of
cervical muscles, as suggested by other researchers.21 These techniques include muscle
massage, stretching, specific therapeutic exercises, scapular movements, several forms of
physiotherapy (electrothermal) and acupuncture, which have all proven effective in
attaining a clinical improvement in patients.22 However, there is still no consensus about
the best way to treat this disorder.
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Low-level laser therapy (LLLT) can be considered an important resource in CI
treatment, given that it has been shown to relieve pain and regenerate tissue in clinical
conditions.23-24 However, although its use has been accepted and recommended as a
treatment method for NS-NP,24 the effects of the treatment remain inconclusive,
particularly in the post-treatment period. 24-25
Factors such as wavelength, the dose of the irradiation laser, the ideal frequency of
treatment (days per week) and the locations that should receive the LLLT irradiation, can
affect the results of this type of therapy.24-26 This heterogeneity of factors suggests that new
studies are required, with different doses, wavelengths and application points than those
found in the literature. 24-26
In addition, the manner of assessing the possible effects of therapy with LLLT
should also evolve beyond the analysis of pain and functional improvements. In this case,
the use of surface electromyography (EMG) could help to confirm the physiological
actions involved in this type of intervention.
In general, alterations in muscle activity are characterized by variations and/or
reductions in the discharge of their motor units.27-28 These modifications are reflected in
changes in the myoelectric pattern of the muscle and can be confirmed through the use of
EMG.28-29 Thus, EMG can be used a as tool to confirm whether irradiation with LLLT
affects the activity of cervical muscles, such as the UT muscle.
The aim of the present study is to assess the immediate effect of irradiation with
LLLT on the electromyographic activity of upper trapezius muscles and the amount of pain
felt by patients with NS-NP.

Methods/Design

Overview of research design
A randomized, double-blind, sham-controlled, crossover, clinical trial will be
carried out. The crossover design will be used to exclude the potential interference of
individual differences. Figure 1 displays the flow of the study.

Study setting
Potential participants will be recruited from patients sent for NS-NP treatment at
the rehabilitation department of the University Nove de Julho.
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Inclusion criteria
Individuals within an age range of 18 to 40 years, with a history of neck pain for
a period of more than two months will be accepted for pre-assessment. The following will
be the inclusion criteria for NS-NP: score ranging from 15 to 24 on the Neck Disability
Index (adapted and validated for the Brazilian population), which specifically assesses
neck pain and disability [27]; restricted active or passive neck movements in at least one
direction; and a score ranging from three to seven points on an 11-point (range: 0 to 10)
numerical rating scale (NRS) for perceived pain intensity, validated for the Brazilian
population ( xx ).

Exclusion criteria

Individuals with a history of neck problems, local trauma, tumors, infections,
inflammation, degenerative conditions, congenital abnormalities, prior neck or shoulder
surgery, radiculopathy or neuropathy of the neck or upper limbs or hernia of the cervical
disc will be excluded from the present study.
Pregnant women, patients who have had physiotherapy, massage or acupuncture
therapy in the two weeks prior to the study will also be excluded, as will individuals who
have ingested painkillers, muscle relaxants, psychotropic drugs or anti-inflammatory
medication in the two days prior to the intervention.

Randomization and blinding

Each patient will receive two forms of LLLT in random order: a single session of
LLLT and placebo LLLT. The randomization related to the LLLT treatment and the
placebo LLLT will be decided by drawing lots. In order to eliminate carry-over treatment
effects, a one-week wash-out period will be respected between the treatments. Two brown
envelopes will be used, one containing the letter X and the other the letter Y. The
participant will be asked to select one of the envelopes and they will placed in the
intervention group based on their selection. When one of the groups is completed, the
criteria will change to the order in which the volunteers arrive (Figure 1).
Measurements will be performed by five independent researchers. Researcher one
will be responsible for the screening, applying the questionnaires and drawing lots for the
treatment. Researcher two will be responsible for the collection of electromyographic and
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pain data. Researcher three will be responsible for the application of the laser. Researcher
four will be responsible for the analysis and processing of the EMG data. Researcher five
will be responsible for the statistical analysis.
The participants will be blinded to the type of treatment and will not be informed
that one of the two treatments is a placebo procedure. Researchers four and five will also
be blinded to the type of treatment.

Outcome measures
The primary outcome of the study is the EMG activity of the upper trapezius
muscles after a single session of acupuncture. The secondary outcome for the study is the
numerical rating scale score for pain.

Measures

Numerical rating scale for pain
A numerical rating scale for pain will be used to assess pain intensity in the NS-NP
individuals. This is an 11-point scale ranging from 0 (absence of pain) to 10 (worst
possible pain) [28]. The numerical rating scale was translated and cross-culturally adapted
for the Brazilian population [29].

Electromyography
In order to capture the electromyographic signal, an acquisition system with 16
channels (EMG System do Brasil Ltda®) will be used, with bipolar active electrodes, a gain
of 20x, an analog bandpass filter of 20-500 Hz and a common rejection mode of 120 dB.
One of the channels will be set for use with the force transducer (EMG System do Brasil
Ltda®). The EMG signals will be sampled with a frequency of 2000 Hz and digitalized
using analog-digital (A/D) conversion plates, with 16 bits of resolution. Two EMG
channels will be set to conduct to two force transducers (EMG System do Brasil Ltda®).
A linear array composed of 10 silver bar electrodes distributed in two columns (5
mm long, 1 mm diameter, 5 mm inter-electrode distance in both directions) will be
positioned 2 cm lateral to the medium point of the line traced between the posterior edge of
the acromion and the seventh cervical vertebra34 (Figure 6).
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Low-level laser therapy
The present study will use a Photon Laser III (DMC® - São Carlos, SP, Brazil),
with a power of 30 mW (density of power of 1.07 W/cm2), a beam area of 0.028cm2 and a
wavelength of λ 880nm, as well as an Indium active medium of Gallium-AluminumPhosphide (InGaAlP). The laser will be applied to specific points using the transcutaneous
method, with the dose based on a previous study.24 The total energy will be 2 joules per
point (total of the irradiated area 18J), while the energy density will be 72 J/cm 2 and the
time will be 67 seconds.
For the LLLT irradiation, a paper template with 9 points (area of 1cm and a
distance from center to center of 1 cm) will be used, distributed in three columns and three
lines. The central point of the template will be positioned above the medium point of a line
traced between the acromion and the spinous process of the seventh cervical vertebra,
where the treatment should be close to the fixation point of the EMG electrode (Figure 3).
The application point of the LLLT was determined by the location of the innervation
point of the UT muscle. 36-38

Experimental procedures
Figure 2 displays the sequence of the experiment. Data on pain (NRS) will be
collected at baseline (EV1). The model that will be used to capture the EMG was adapted
based on a previous study,

(35)

which proved its efficiency in detecting alterations in the

electromyographic parameters of the UT muscles in individuals with NS-NP.
The EMG signals will be collected using a previously calibrated chair with two
force transducers, which will be adjustable according to the height of the shoulders of each
volunteer (Figure 3). The force signals obtained by the transducers will be collected
together with the EMG signal, using the same acquisition system. To capture the EMG, the
UT muscle should be previously prepared with 70% alcohol to eliminate fatty residue. This
should be followed by skin exfoliation using a Dry Prep Pad (Bio-logic Systems Corp®),
followed by a second cleansing with alcohol, which will enable the fixation of the array
electrode and the capture of the EMG signal.
In cases where pain is confirmed in the two UT muscles, the muscle the patient
determines to cause more pain will be selected for the capture of the EMG signal and
force. Concerning the positioning of the electrodes, a distance of 2 cm lateral to the
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medium point of the line traced between the posterior edge of the acromion and the
seventh cervical vertebra will be respected 34 (Figure 6).
After positioning, the volunteer will be instructed to elevate their shoulders (0°
adduction of the upper limb) against the resistance of the two force transducers. Thus, three
collections of the maximal isometric voluntary contraction (MIVC) over 5 seconds will be
collected, with intervals of 2 minutes between collections.
The maximum value in Newtons (N) will be considered the MIVC. After three
minutes of rest following the last MVC, the first EMG signal (EMG-1) will be collected.
The volunteer will be instructed to perform a ‘step contraction’, consisting of five force
levels (10, 20 and 30% MVC). Contraction time will be 11 seconds for each force level.
Feedback from the step contraction will be projected onto a 20-inch screen on a white wall
in front of the subject. All participants will receive training prior to the shoulder elevations,
based on the previously determined force levels.
A new pain evaluation (EV2) will be performed after one minute of rest. LLLT will
then be performed, followed by a further pain evaluation (EV3) and a second EMG reading
(EMG-2), which will be performed in the same manner as EMG-1. A fourth evaluation of
pain and cervical range of motion (EV4) will be performed after two minutes of rest.

Electromyography signal processing
For the analysis of the sEMG signal, the first two seconds and the last second of
each step (considered as a transition time between force levels) will be discarded and the
subsequent 8 seconds will be divided into one-second windows. The root mean square
(RMS) will be calculated from adjacent, non-overlapping signal epochs of 1 s for each of
the 8 signals captured by the array electrode and for each of the three signals. The global
RMS (RMSG) will be calculated for each level of contraction based on the mean RMS
obtained in each of the 8 EMG signals recorded.
For each level of contraction, we will also estimate the conduction velocity (CV)
using a cross-correlation based algorithm that calculates the time delay corresponding to
the maximum of the cross-correlation function, using its time derivative. The six CV
estimates will be averaged.
All EMG signals will be processed by performing specific routines carried out in
the Matlab program, version 7.1 (MathWorks Inc., Natick, Massachusetts, United States).
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Sample size calculation
To calculate the sample, we considered α = 0.05 (5% chance of type I error) and 1β = 0.95 (% of the power of the sample). The size of the sample was calculated based on a
pilot study with eight healthy individuals (five women and three men, mean age of
23.423.2 and mean body mass of 23.78), considering the same experimental conditions to
be used in the present study. The calculation was made based on the “ETA” value (0.17),
which was obtained in the analysis of variance for repeated measures, considering two
factors: group (LLLT and LLLTP) and treatment (before and after intervention). The
estimated number was 17 individuals. Considering the possibility of sample losses during
the study, the group will contain 20% more volunteers (20 in total). The calculation was
performed using G*Power software, as described by Faul et al.30

Data analysis
The distribution of all of the data to be compared before and after the intervention
with LLLT will be confirmed using the Shapiro-Wilk test. Concerning the values related to
pain, if the distribution is normal, analysis of variance for repeated measures (ANOVA)
will be used to compare the values related to the NRS, with the post hoc Bonferroni test. If
the distribution is abnormal, ANOVA, Friedman´s test and Dunn’s post hoc test will be
used.
The mean value of the RMSG and the CV obtained at each level of force will be
used to compare the effects of the LLLT on the activity of the UT muscle. If the
distribution is normal, analysis of variance for repeated measures (ANOVA) will be used,
considering three factors: group (LLLT vs LLLTP), treatment (before and after treatment)
and steps (10, 20 and 30% MIVC), with the Bonferroni post hoc test. If the distribution is
abnormal, Wilcoxon´s non-parametric test will be used to compare multiples (before and
after treatment).
The Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Statistics, version 20.0,
IBMTM, Armonk, New York, United States) for Windows will be used for the statistical
analysis, with the level of significance set at 5% (P <0.05).

Discussion
The aim of this randomized clinical trial was to assess the effects of LLLT on the
electromyographic activity of upper trapezius muscles and on the pain felt by patients with
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non-specific neck pain. This research will support the use of LLLT in improving muscle
performance and reducing pain among individuals with non-specific neck pain. Data will
be published after the study is completed.

Trial status
Patient recruitment is currently underway.
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Figure 2. () LLLT application points. () Location of the EMG electrodes.
Figure3: Flow sequence diagram of data recording.

Figure 1.
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Figure 2.

Figure 3.
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10. Anexos
ANEXO I: Comprovante CEP
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ANEXO II: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Participação em
Pesquisa:
Nome do voluntário:_______________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
Telefone para contato:______________________Cidade:_______________CEP:_______
e-mail: __________________________________________
As Informações contidas neste prontuário serão fornecidas pelo Prof. Dr. Fabiano
Politti, objetivando firmar acordo escrito mediante o qual, o voluntário da pesquisa
autoriza sua participação com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos
a que se submeterá, com a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação.
1.Título do Trabalho Experimental: Avaliação da dor, mobilidade cervical e da atividade eletromiográfica
(atividade observada por um equipamento) do músculo trapézio em pacientes com cervicalgia (dor no
pescoço) inespecífica pré e pós irradiação com laser baixa potência (equipamento de laser utilizado para o
tratamento da dor): um estudo cross-over, controlado, randomizado duplo cego.
2.Objetivo: Objetivo desse estudo será avaliar a dor, mobilidade cervical e a atividade eletromiográfica
(EMG) do músculo trapézio fibras descendentes (TFD) em pacientes com cervicalgia inespecífica pré e pós
irradiação com laser de baixa potência.
3. Justificativa: A dor cervical é a conseqüência de causas multifatoriais. Alguns desses fatores são
intrínsecos ao paciente (fatores médicos ou psicossocial, concorrentes), e alguns são ambientais (ambiente
laboral, aspectos ergonômicos ou questões médico-legais). Por isso, muitos tratamentos são utilizados,
incluindo medicamentos, métodos fisioterapêuticos convencionais (eletrotermofototerapia), terapias manuais
como a massagem e a manipulação e/ou mobilização, acompanhamento psicológico e reeducação do
paciente. No entanto, ainda existe falta de consenso sobre a melhor abordagem clínica e, os resultados
observados na literatura, ainda não apontam uma técnica que seja a mais eficiente para o tratamento dessa
disfunção.
Por esse motivo, ainda é necessário o desenvolvimento de novos estudos com diferentes doses,
comprimentos de ondas e locais de aplicação, das já mencionadas na literatura. Além disso, o uso de técnicas
que possibilitem a reprodução de experimentos juntamente com medições estáveis, como proporcionado pela
EMG também se faz necessário uma vez que, não foi encontrado trabalhos que avaliaram os efeitos do LBP
sobre a atividade muscular. Sendo assim, a análise da contração muscular pós irradiação com LBP, torna-se
um tópico relevante e inovador do estudo proposto.
4. Procedimentos da Fase Experimental: O tempo para que seja respondido o questionário sobre a dor
denominado de Índice de Incapacidade do Pescoço será de no máximo 5 minutos e, o tempo total do
experimento deverá ser de até 1 hora e 30 minutos.

Após responder o questionário sobre a dor, os indivíduos ficarão sentados em uma
cadeira, com o ombro e membro superior desnudo (sem roupa) para a coleta do sinal
eletromiográfico (sinal da atividade do músculo). O ventre do músculo trapézio (parte do
músculo que fica entre o ombro e pescoço) deverá ser limpo com algodão e álcool, para ser
fixado sobre a pele (em cima dos músculo já referido), eletrodos que se assemelham a
pequenos pedaços de fitas adesivas e, portanto, não oferecem nenhum tipo de risco de
lesão ou irritação para a pele. Esses eletrodos são utilizados uma única vez e depois
descartados (jogados fora). Durante o experimento, o voluntário deverá tracionar um
transdutor de força (equipamento) fixo a base da cadeira elevando o ombro para cima
(puxar) com o máximo de força que conseguir. Esse procedimento deverá ser realizado 3
vezes com tempo de duração de 4 segundos. Entre cada coleta, será dado um descanso de 3
minutos. Assim que encerrar as coletas, na tela de um computador, será demarcada uma
linha (linha de treino) onde, o indivíduo deverá tracionar o transdutor de força
(equipamento) até atingir essa linha e deverá manter o máximo de tempo que puder, sua
força em relação à essa linha. Após 5 minutos de descanso será repetido o mesmo
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experimento porém, antes de iniciar a coleta, será inserido duas agulhas de acupuntura
descartáveis (usa somente uma vez e joga fora) em uma das orelhas. Depois da coleta
(tracionando o equipamento), haverá mais 5 minutos de descanso e uma nova coleta será
realizada, com a agulha ainda fixa no braço. A inserção de agulha deverá ser realizada por
um fisioterapeuta com experiência e certificação reconhecida no emprego da acupuntura.
5. Desconforto ou Riscos Esperados: Os voluntários não serão submetidos a riscos
durante o período de avaliação, uma vez que apenas serão submetidos a avaliação clínica
de forma individual, por meio de um questionário. Além disso, os eletrodos de
eletromiografia são superficiais, antialérgicos e, deverão ser fixos sobre a pele e removidos
assim que terminar o experimento. A dose do laser de baixa potência, também não oferece
risco uma vez que será a mesma recomendada pela literatura.
6. Benefícios: Os indivíduos saudáveis não terão nenhum benefício direto, no entanto, os
indivíduos com cervicalgia, serão encaminhados para tratamento fisioterapêutico na clinica
de Fisioterapia da Universidade Nove de Julho, na unidade Vila Maria.
7. Informações: O voluntário tem garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou
esclarecimento de qualquer dúvida quanto ao procedimento e resultados da análise clínica.
Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar
informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a vontade do
indivíduo em continuar participando.
8. Retirada do Consentimento: o voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento
a qualquer momento e deixar de participar do estudo.
9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de
pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à Resolução n.º 196/97, de 10 de outubro
de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF.
Eventuais intercorrências que possam vir a surgir no decorrer da pesquisa, poderão se
discutidas pelos meios próprios.
10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários quanto
aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa.
11. Local da Pesquisa: Laboratório de Biomecânica da Universidade São Judas Tadeu USJT, Campus Mooca e no laboratório de Análise do Movimento Humano da
Universidade Nove de Julho, Unidade Vila Maria, localizado na rua prof.ª. Maria José
Barone Fernandes, 300 – Vila Maria, São Paulo-SP.
12. Telefones dos Pesquisadores para Contato: Prof. Dr. Fabiano Politti: celular (11)
98941-8885 / Trabalho (11) 3665-9817

Comitê de Ética em Pesquisa – COEP – UNINOVE. Rua Vergueiro, nº235/249 – 3º
subsolo, CEP: 01504-001 – comitedeetica@uninove.br tel: 3685-9197
Consentimento Pós-Informação:
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Eu,
________________________________________________,
após
leitura
e
compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha participação
é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum.
Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do
trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico.
* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito.

São Paulo,______de ________________________de 201__.

Nome (por extenso):_______________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________________

1ª via: Instituição
2ª via: Voluntário
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ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO GERAL
Nome: ________________________________________ Data
Nasc:_____/_____/______
Endereço:_____________________________________________________Tel:_______
__
Profissão:_______________________________________________________________
__
Peso: _____ Kg

Altura:________cm

IMC: _________

1-Você pratica atividade física ?
(

) Sim . Qual?__________________________________________________

(

) Não

2- Você senti algum tipo de dor ?
(

) Sim (

) Não

3 – Caso a resposta seja SIM, descreva:
a) A região em que se localiza a dor: __________________________________________
b- O tempo que você senti essa dor: (

) semanas

(

) meses

(

) anos

4- Nesse momento, você tem algum dos distúrbios descritos abaixo:
(

) Inflamação nos músculos da região cervical

(

) Infecção.

(

) Hérnia de disco cervical

Onde?__________________
(

) Formigamento nos membros superiores

(

) Artrose e/ou artrite na coluna cervical

5. Já teve algum trauma na região cervical?
(

) Sim. Qual tipo?___________________________________ (

) Não.

6. Apresenta dor na região cervical após o sono?
(

) Sim

(

) Não.

7- Você utiliza algum tipo de medicamento ?
(

) Sim . Qual ? ____________________________________

(

) Não

Quanto tempo? ____
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8- Nas duas últimas semanas, você fez uso de medicamentos, massagem ou acupuntura
?
(

) Sim . Qual ?

_____________________________________ (

9. Você aceita ser tratado com acupuntura?
(

) Sim

(

) Não

) Não .
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ANEXO IV

Índice de incapacidade do pescoço
1- Intensidade da dor
( ) Não sinto dor no momento
( ) A dor é muito leve no momento
( ) A dor é moderada no momento
( ) A dor é bem intensa no momento
( ) A dor é muito intensa no momento
( ) A dor é a pior imaginável no momento

2- Cuidados pessoais (tomando banho, se vestindo)
( ) Eu consigo cuidar de mim normalmente sem que a dor
aumente
( ) Eu consigo cuidar de mim normalmente, mas a dor aumenta
( ) Eu sinto dificuldade para cuidar de mim e sou lento e cuidadoso
( ) Eu necessito de alguma ajuda, mas consigo realizar a maior
parte dos cuidados pessoais
( ) Eu necessito de ajuda todos os dias para realizar a maior parte
do autocuidado
( ) Eu não consigo me vestir, lavo-me com dificuldade e
permaneço no leito
3- Levantamento de peso
( ) Eu consigo levantar pesos importantes sem dor
( ) Eu consigo levantar pesos importantes, mas com aumento da
dor
( ) A dor impede-me de levantar pesos importantes do chão, mas
eu consigo faze-lo quando eles estão adequadamente
posicionados (por exemplo, sobre uma mesa)
( ) A dor impede-me de levantar pesos importantes do chão, mas
eu consigo levantar pesos pequenos ou médios quando eles estão
adequadamente posicionados (por exemplo, sobre uma mesa)
( ) Eu consigo levantar pesos muito pequenos
( ) Eu não consigo levantar ou carregar nada
4- Leitura
( ) Eu consigo ler o quanto desejo sem dor no pescoço
( ) Eu consigo ler o quanto desejo com dor mínima no pescoço
( ) Eu consigo ler o quanto desejo com dor moderada no pescoço
( ) Eu não consigo ler o quanto desejo por causa da dor moderada
no pescoço
( ) Eu quase não consigo ler por causa da dor intensa no pescoço
( ) Eu não consigo ler nada
5- Cefaléia
( ) Eu não tenho cefaléia
( ) Eu tenho cefaléia leve infrequente
( ) Eu tenho cefaléia moderada infrequente
( ) Eu tenho cefaléia leve frequente
( ) Eu tenho cefaléia intensa frequente
( ) Eu tenho cefaléia a maior parte do tempo.

6- Concentração
( ) Eu consigo concentrar-me totalmente quando desejo sem dificuldade
( ) Eu consigo concentrar-me totalmente quando desejo com uma
dificuldade
mínima
( ) Eu tenho um certo grau de dificuldade para me concentrar quando
desejo
( ) Eu tenho muita dificuldade para me concentrar quando desejo
( ) Eu tenho enorme dificuldade para me concentrar quando desejo
( ) Eu não consigo me concentrar jamais
7- Trabalho
( ) Eu consigo trabalhar o quanto desejo
( ) Eu consigo realizar meu trabalho usual, mas não mais que isto
( ) Eu consigo realizar a maior parte do meu trabalho usual, mas não mais
que isto
( ) Eu não consigo realizar meu trabalho usual
( ) Eu consigo trabalhar um pouco, com muita dificuldade
( ) Eu não consigo realizar qualquer trabalho.

8- Condução de automóvel
( ) Eu consigo dirigir sem qualquer dor no pescoço
( ) Eu consigo dirigir o tempo que desejar com uma discreta dor no
pescoço
( ) Eu consigo dirigir o tempo que desejar com uma moderada dor no
pescoço
( ) Eu não consigo dirigir o tempo que desejar por causa da dor moderada
no pescoço
( ) Eu quase não consigo dirigir por causa da dor intensa no pescoço
( ) Eu não consigo dirigir

9- Sono
( ) Não tenho problema para dormir
( ) Meu sono é minimamente perturbado (menos de 1 hora sem dormir)
( ) Meu sono é levemente perturbado (1 a 2 horas sem dormir)
( ) Meu sono é moderadamente perturbado (2 a 3 horas sem dormir)
( ) Meu sono é enormemente perturbado (3 a 5 horas sem dormir)
( ) Meu sono é totalmente perturbado (5 a 7 horas sem dormir)
10- Recreação
( ) Eu sou capaz de participar de todas as minhas atividades recreativas
sem qualquer dor no pescoço
( ) Eu sou capaz de participar de todas as minhas atividades recreativas
com alguma dor no pescoço
( ) Eu sou capaz de participar de atividades recreativas usuais, mas não
de todas, por causa da dor no pescoço
( ) Eu sou capaz de participar de algumas das minhas atividades
recreativas usuais por causa da dor no pescoço
( ) Eu quase não consigo participar de atividades recreativas por causa da
dor no pescoço
( ) Eu não consigo participar de qualquer atividade recreativa
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ANEXO V
Ficha para Coleta de dados
Avaliação 1.

0

1. Intensidade da dor PRÉ-COLETA I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Algometria:
Intensidade da dor:

Ponto 1 (

)

Ponto 2 (

) Ponto 3 (

)

Pinte com LÁPIS, a região que sente dor e com a CANETA Vermelha o ponto de
maior dor.
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Avaliação 2.

2. Intensidade da dor Pós-COLETA I.
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Avaliação 3.

3. Intensidade da dor Pós
tratamento com ACP.

3. Algometria:
Intensidade da dor:

Ponto 1 (

)

Ponto 2 (

) Ponto 3 (

)

Pinte com LÁPIS, a região que sente dor e com uma CANETA o ponto de maior dor.
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Avaliação 4.

4. Intensidade da dor PÓSCOLETA EMG 2.
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