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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

•• A eletromiografia de superfA eletromiografia de superfíície cie éé um um 
mméétodo não invasivo de avaliatodo não invasivo de avaliaçção da ão da 

atividade muscular que pode atividade muscular que pode 
proporcionar possibilidades de proporcionar possibilidades de 

intervenintervençção fonoaudiolão fonoaudiolóógica prgica práática, tica, 
especialmente durante a alimentaespecialmente durante a alimentaçção ão 

de lactentes prematurosde lactentes prematuros



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

•• Gomes, Thomson e Cardoso (2009) Gomes, Thomson e Cardoso (2009) 
desenvolveram uma revisão desenvolveram uma revisão 

sistemsistemáática sobre EMGs em lactentes tica sobre EMGs em lactentes 
e encontraram 2 estudos com e encontraram 2 estudos com 

lactentes prematuroslactentes prematuros



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

•• DaniDaniëëls et al. (1986) ls et al. (1986) avaliaram os avaliaram os 
mmúúsculos digsculos digáástrico e milostrico e milo--hihióóideo ideo 
em lactentes prematuros durante em lactentes prematuros durante 

alimentaalimentaçção. Os autores obtiveram ão. Os autores obtiveram 
um padrão de sucum padrão de sucçção de bebês ão de bebês 
prematuros, porprematuros, poréém o mm o méétodo de todo de 

alimentaalimentaçção adotado por ocasião do ão adotado por ocasião do 
desenvolvimento da pesquisa não foi desenvolvimento da pesquisa não foi 

descrito.descrito.



INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

•• Niqvist et al. (2001) Niqvist et al. (2001) investigaram os minvestigaram os múúsculos sculos 
orbicular orbicular oris, oris, milohimilohióóideo, geniohiideo, geniohióóideo, ideo, 

estilohiestilohióóideo, digideo, digáástrico e região da cartilagem strico e região da cartilagem 
tiretireóóidea em bebês durante aleitamento idea em bebês durante aleitamento 

materno. Houve predominância de atividade de materno. Houve predominância de atividade de 
baixa intensidade em cinco bebês, atividade baixa intensidade em cinco bebês, atividade 
entre baixa e moderada em nove bebês e entre baixa e moderada em nove bebês e 

atividade de alta intensidade em 16 bebês. Não atividade de alta intensidade em 16 bebês. Não 
houve associahouve associaçção entre a idade gestacional e ão entre a idade gestacional e 

competência oral.competência oral.

••



OBJETIVOOBJETIVO

•• O objetivo deste estudo foi O objetivo deste estudo foi 
descrever o descrever o 
desenvolvimento de um desenvolvimento de um 
mméétodo para utilizatodo para utilizaçção da ão da 
Eletromiografia de Eletromiografia de 
SuperfSuperfíície (EMGs) para a cie (EMGs) para a 
avaliaavaliaçção da sucão da sucçção de ão de 
lactentes prematuros em lactentes prematuros em 
diferentes mdiferentes méétodos de todos de 
alimentaalimentaççãoão



MMÉÉTODOTODO
•• EletromiEletromióógrafo com dois grafo com dois 

canais EMG System do canais EMG System do 
Brasil, modelo EMG2000Brasil, modelo EMG2000

•• ConfecConfecçção de minião de mini--
eletrodos de 45mmeletrodos de 45mm

•• Escolha do gel eletrolEscolha do gel eletrolííticotico
•• OpOpçção pela fita adesiva ão pela fita adesiva 
(Transpore(Transpore®®))
•• DeterminaDeterminaçção da ão da 

distância entre os distância entre os 
eletrodos de 14mm eletrodos de 14mm 
((TAMURA; HORIKAWA; TAMURA; HORIKAWA; 
YOSHIDA, 1996)YOSHIDA, 1996)



MMÉÉTODOTODO
•• Filmagem simultânea com câmera digital (filmadora Filmagem simultânea com câmera digital (filmadora 

digital Canon, modelo PowerShot A470) e divisão em:digital Canon, modelo PowerShot A470) e divisão em:
•• Tempo 1: Tempo 1: AdaptaAdaptaçção da sucão da sucçção ão -- consistiu em pega consistiu em pega 

inconstante, sucinconstante, sucçções rões ráápidas seguidas de pausas pidas seguidas de pausas 
longas ou rejeilongas ou rejeiçção inicial da alimentaão inicial da alimentaçção.ão.

•• Tempo 2: Tempo 2: Constância da sucConstância da sucçção ão -- pausas entre os pausas entre os 
grupos, sucgrupos, sucçções mais lentas seguidas de deglutiões mais lentas seguidas de deglutiççõesões

•• Tempo 3: Tempo 3: Saciedade ou Fadiga: caracterizado por Saciedade ou Fadiga: caracterizado por 
redureduçção do ritmo, grupos e aumento das pausasão do ritmo, grupos e aumento das pausas

DADOS T1 T2 T3 IG DV GÊNERO Tt
SUJEITO 1  - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

MASSETER 122 113 108

BUCINADOR 77 62 55

28s4d 56 masculino 2’39’’



BUCINADOR

MASSETER

BUCINADOR

MASSETER



RESULTADOSRESULTADOS

•• Foram encontradas Foram encontradas 
dificuldades e limitadificuldades e limitaçções ões 
na utilizana utilizaçção da EMGs, ão da EMGs, 
pois a musculatura facial pois a musculatura facial 
do prematuro do prematuro éé reduzida e reduzida e 
torna a fixatorna a fixaçção dos ão dos 
eletrodos de difeletrodos de difíícil cil 
execuexecuçção, bem como a ão, bem como a 
manutenmanutençção dos mesmos ão dos mesmos 
e a eliminae a eliminaçção de ão de 
interferênciasinterferências



RESULTADOSRESULTADOS

•• Em diversas situaEm diversas situaçções a ões a 
atividade muscular atividade muscular 
revelou a presenrevelou a presençça de a de 
disfundisfunçções orais ões orais que que 
foram avaliadas foram avaliadas 
clinicamente e revertidas clinicamente e revertidas 
com a intervencom a intervençção ão 
fonoaudiolfonoaudiolóógica. gica. 



RESULTADOSRESULTADOS
•• Principais alteraPrincipais alteraçções encontradas ões encontradas 

nos lactentes prematuros:nos lactentes prematuros:

–– Elevada atividade de Elevada atividade de 
bucinadores em lactentes bucinadores em lactentes 
amamentadosamamentados

–– Relatos maternos de dor e Relatos maternos de dor e 
fissuras mamilaresfissuras mamilares

–– Dificuldades de pega e sua Dificuldades de pega e sua 
manutenmanutenççãoão

–– ReduReduçção da atividade dos ão da atividade dos 
masseteresmasseteres



RESULTADOSRESULTADOS

•• Em virtude da escassez de estudos Em virtude da escassez de estudos 
cientcientííficos que descrevessem o ficos que descrevessem o 
mméétodo e as comparatodo e as comparaçções entre ões entre 
mmúúsculos e tipos de alimentasculos e tipos de alimentaçção, o ão, o 
presente estudo foi desenvolvido. presente estudo foi desenvolvido. 



RESULTADOSRESULTADOS

•• A elaboraA elaboraçção e teste de um mão e teste de um méétodo todo 
criterioso para a realizacriterioso para a realizaçção e anão e anáálise lise 
da EMGs em lactentes prematuros da EMGs em lactentes prematuros 
revelou que tal exame revelou que tal exame éé factfactíível. vel. 

•• O mO méétodo do presente estudo foi todo do presente estudo foi 
desenvolvido a partir de informadesenvolvido a partir de informaçções ões 
de estudo realizado com lactentes a de estudo realizado com lactentes a 
termo, portermo, poréém foram necessm foram necessáárias rias 
adaptaadaptaçções ões 



RESULTADOSRESULTADOS

•• O mO méétodo permite a avaliatodo permite a avaliaçção da ão da 
atividade muscular de lactentes atividade muscular de lactentes 
prematuros durante diferentes prematuros durante diferentes 

mméétodos de alimentatodos de alimentaççãoão



CONCLUSÃOCONCLUSÃO

•• O presente estudo permitiu definir e O presente estudo permitiu definir e 
adequar um madequar um méétodo para a todo para a 
realizarealizaçção de EMGs em lactentes ão de EMGs em lactentes 
prematuros e indicou a relevância da prematuros e indicou a relevância da 
EMGs na EMGs na prpráática cltica clíínica nica 
fonoaudiolfonoaudiolóógicagica, visto que os , visto que os 
resultados do exame podem indicar resultados do exame podem indicar 
alteraalteraçções orais.ões orais.
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