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Capítulo

A Eletromiografia
de Fibra Única

Introdução

Acidentes com Animais Peçonhentos

A eletromiografia de fibra única (EMGFU) e a estimulação repetitiva (ER) são os testes neurofisiológicos usados
para demonstrar os distúrbios da junção neuromuscular e
afastar outras doenças que os mimetizem ou contribuam
para a ocorrência destas alterações. Sua indicação aplicase às queixas de fadiga e fraqueza muscular generalizada
flutuante, ou que apareçam após esforço e se recuperam
com repouso, além das fraquezas focais cranianas, tais
como a ptose, oftalmoparesia, diplopia, disartria, disfagia
e a síndrome da cabeça caída.

No Brasil, predominam as picadas pelas serpentes coral verdadeira (Micrurus sp.) e cascavel (Crotalus sp.). Os
venenos elapídicos são pré e pós-sinápticos e a crotoxina
possui ação pré-sinápica. Outras serpentes da África e da
Ásia, como a mamba negra (Dendroaspis sp.) e a naja (i.
e., Naja sp.) também apresentam peçonhas com ação na
JNM, atuando na região pós-sináptica5.

Distúrbios da Junção
Neuromuscular
Os distúrbios da junção neuromuscular (JNM) apresentam variada etiologia e características diferentes, segundo a localização pré e pós-sináptica, podendo também
ocorrer no espaço sináptico. Quanto à etiologia, dividemse em adquiridas e hereditárias. Entre as adquiridas, as autoimunes são as mais frequentes na clínica neurológica,
bem como as intoxicações por alimentos (o botulismo), intoxicações por produtos químicos e os acidentes com animais peçonhentos, nos serviços de tratamento intensivo.
Desta forma, os distúrbios da JNM podem ser classificados
conforme a descrição a seguir.

Síndromes Adquiridas de Etiologia
Autoimune
q Miastenia grave (MG) – defeito na região pós-sináptica1.
q Síndrome miastênica (SM) – também chamada de Lam-

bert-Eaton. O defeito se localiza na região pré-sináptica2.

Agravos Decorrentes de Doenças
Sistêmicas
q Intoxicações alimentares – como ocorre no botulismo;

intoxicações por produtos químicos (organofosforados
e hipermagnesemia), (pré ou pós-sinápticas)3,4.

Síndromes Miastênicas Congênitas de
Etiologia Genética6
q Defeito nas regiões pré-sinápticas: deficiência da ace-

tilcolina transferase; deficiência em vesículas sinápticas e redução da liberação do quantum de acetilcolina;
síndrome de Lambert-Eaton-símile.
q Defeitos da lâmina basal da sinapse: deficiência de
acetilcolinesterase na placa motora (espaço sináptico)
q Defeitos pós-sinápticos mais prevalentes:
• anormalidades dos receptores de acetilcolina;
• síndrome do canal lento, a qual apresenta a rara resposta repetitiva (dupla) do potencial de ação composto motor ao estímulo único6,7;
• deficiências de plectina e rapsina.
Para o examinador, o fundamento de toda investigação
é ter em mente o elenco das doenças, com as características clínicas e os distúrbios neurofisiológicos que deverá
procurar.

O Registro Neurofisiológico
Seletivo de Fibras Musculares
O registro da EMGFU surgiu e foi desenvolvido na
Universidade de Uppsala, Suécia, em 1958, por Erik Stälberg, na época estudante de medicina e colaborador no Departamento de Farmacologia da Universidade de Uppsala,
dirigido pelo Professor Ernst Barany. Na ocasião, Stälberg
juntou-se a Jan Ekstedt, que procurava matéria para sua
tese, quando lhes foi sugerida a investigação de problemas
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relacionados à fadiga muscular. Inspirados pelos estudos
de Buchtal, em Copenhagen, sobre eletromiografia (EMG)
com eletrodos de agulha intramuscular, eles desenvolveram seus próprios microeletrodos, que possuíam uma pequena superfície de captação, semelhante ao eletrodo de
Buchtal, e passaram estudar a atividade da unidade motora
(UM) normal8,9.
A hipótese de Buchtal sobre a organização das unidades motoras, apresentada em 1955, sustentava que a
UM era formada por distintos grupos de fibras, chamadas
“subunidades”9. Em seus estudos, Ekstedt e Stälberg obtiveram sinais sempre bifásicos, de curta duração, e muito
sensíveis aos movimentos do eletrodo. Assim, eles consideraram os sinais que registraram como essas subunidades. No início dos anos 1960, eles estavam convencidos
de que as subunidades eram realmente potenciais de fibra
muscular isolada e não de um grupo de fibras.
Ekstedt e Stälberg observaram também que, junto a
estes sinais, eram captados também dois ou mais sinais similares. Por uma análise com a unidade de tempo ajustada
em microssegundos (μs), eles demonstraram uma variação
dos intervalos entre os potenciais registrados em séries de
disparos consecutivos. Intrigados, buscaram motivos técnicos para explicar esta variabilidade, inclusive mudando
o modelo de osciloscópio para o mais moderno da época.
No entanto, como as dúvidas persistiram, eles passaram a
procurar uma causa biológica que explicasse o fenômeno,
assim como variações de tempo na terminação nervosa e
ao longo da membrana muscular.
Baseados em experimentos que empregavam o curare e em pacientes com miastenia grave (MG), Ekstedt e
Stälberg concluíram que a variação estava na placa motora. Assim, surgiu o termo jitter, do alemão zittern, usado
para indicar instabilidade no gerador básico de tempo do
osciloscópio. Em 1964, Ekstedt finalizou sua tese sobre a
técnica e sobre o fenômeno jitter. A partir daí, Stalberg, desenvolveu ainda mais a técnica, ampliando a sua aplicação
no campo experimental e na rotina clínica.

A Eletromiografia de Fibra Única
A eletromiografia de fibra única (EMGFU) é realizada utilizando-se eletrodos especiais, com uma superfície
de registro muito pequena, de 25 µm de diâmetro, medida aproximada ao diâmetro de uma fibra muscular. A área
de captação abrange um semicírculo com 300 µm de raio.
Os chamados microeletrodos registram o potencial de
ação das fibras musculares de uma unidade motora, disparando simultaneamente. Isso propicia a “dissecção” da
unidade motora em seus menores componentes, ou seja,
duas ou mais fibras. Esta técnica trouxe maior conhecimento da fisiologia da unidade motora e tornou possível o
desenvolvimento de várias outras modalidades de estudos
de EMGFU, tais como os estudos da densidade de fibras
(DF), Macro-EMG e Scan-EMG10.
O estudo da densidade de fibras consiste na contagem
de potenciais de fibra única nas inserções aleatórias em um
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dado músculo. Ele tem alta especificidade para a identificação precoce do grupamento de fibras (type groupping),
tanto em neuropatias quanto em miopatias, sem, no entanto, diferenciá-las.
Para a Macro-EMG foi idealizada uma montagem de
eletrodos, na qual se usa o microeletrodo e um eletrodo de
superfície que propicia o registro do potencial de toda a
unidade motora, por isso, o nome Macro. A avaliação do
real tamanho da unidade motora pela Macro-EMG confere
especificidade para diferenciar entre miopatia e neuropatia, de modo objetivo e rápido11.
Quando o microeletrodo está localizado entre um par
de fibras musculares, pode medir o tempo de variação entre os potenciais gerados por estas fibras. Um potencial
dispara a varredura do osciloscópio, enquanto o outro
varia. Esta variação é a demora na transmissão sináptica,
expressa em microssegundos na ordem 10-50 μs, chamada
de “jitter”. O potencial da fibra muscular é o marcador, e a
média da oscilação do segundo componente do par é a medida do jitter. O estudo do jitter, com a abordagem direta
da junção neuromuscular, representa a primeira aplicação
e contribuição da EMGFU no entendimento dos distúrbios
da JNM.
O microeletrodo começou a ser utilizado no Brasil, na
década de 1990. Hoje, no país, devido ao alto custo e às
dificuldades de importação do microeletrodo, o uso clínico
da EMGFU está restrito ao estudo do jitter com emprego
do eletrodo concêntrico que, apesar de suas limitações, é
bem mais barato e de mais fácil obtenção12.
Embora a medida acurada do jitter só possa ser realizada com o microeletrodo, recentemente se iniciou a utilização do eletrodo de agulha concêntrica para a mensuração
do jitter neuromuscular13. Com o eletrodo concêntrico, a
individualização das fibras não é habitual e, muitas vezes,
registra-se mais de uma fibra em um dos dois potenciais
que fazem parte dos marcadores do jitter. No entanto, com
base em estudos normativos, é possível aplicá-lo à mensuração do jitter14. É importante ressaltar que o eletrodo
concêntrico não tem utilidade nas demais modalidades de
estudos, como nos estudos de densidade de fibras (DF),
Macro-EMG e Scan-EMG.

Características Técnicas
Eletrodos e filtros
Para os estudos de fibra única, o eletrodo de agulha
concêntrico deve ter entre 25 e 30 mm por 0,30 mm de diâmetro, com uma área de captação de 0,03 mm2, ou seja, bem
maior que a do microeletrodo, mas menor que a dos eletrodos concêntricos mais usados, que possuem um diâmetro
maior, medindo entre 37 e 40 mm por 0,4 mm de diâmetro
(Figura 22.1). Mesmo assim, um potencial captado com
agulha concêntrica poderá conter mais de uma fibra muscular, sendo portanto, menos seletivo que o microeletrodo.
Um dos passos importantes da técnica é a seleção
dos potenciais com rise time curto, e para isso os filtros
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são fundamentais. Rise time na unidade motora é o tempo
de ascensão do pico positivo ao pico negativo, que serve
como um importante marcador da posição do eletrodo em
relação à unidade motora. Para isso, o filtro de baixa frequência é deixado em 1-2 kHz e, como a amplitude dos
potenciais de ação é reduzida pela ação do filtro, adota-se
100 μV como limite mínimo.
Figura 22.1
Território de
unidade motora
Área de registro

1 mm

média consecutiva (MCD), a mensuração do jitter. As medidas são calculadas em microssegundos (μs) e são analisadas por um software específico. Como todos estes programas estão elaborados em inglês, as siglas empregadas
seguem este idioma, ou seja, IPI ou interpotential interval
e MCD ou mean consecutive difference.
Na Figura 22.2, observam-se quatro potenciais ou picos, registrados com microeletrodos, sendo dois de maior
amplitude e dois de amplitudes menores, todos aceitos pelo
programa. Utilizando-se o recurso da sobreposição dos traçados e o trigger (disparo), observam-se as MCDs dos três
potenciais não disparados, cada um deles formando um par
com o potencial “trigado” (total de três pares), com valores
do jitter normais. Os dois primeiros apresentaram um jitter
de 23 e 24 μs e o menor potencial teve o jitter maior, de 38
μs: todos foram normais. Os envelopes de potenciais são
finos, mas pode-se observar que quanto menor o potencial
e maior o rise time, maior será o jitter.

O Bloqueio
Área de registro
2mm

1 mm

Comparação do microeletrodo com o eletrodo concêntrico: a) círculo maior, o território da unidade motora; semicírculo pequeno, a área de registro do microeletrodo; e, b)
círculo menor central pontilhado, a área efetiva de registro
do eletrodo concêntrico. Figura adaptada de: Stalberg E.
Methods to study the motor unit. In: International SFEMG
Course and VII Quantative EMG conference, June 1-15,
Uppsala University, 2001.

A Marcação da Unidade Motora e do
Potencial que Dispara a Varredura
O eletrodo concêntrico é inserido no músculo, de forma semelhante à eletromiografia rotineira, e após movimentos leves, busca-se a captação de um par de potenciais
pertencentes a uma mesma unidade motora. Mais de dois
pares podem ser aceitos, desde que apresentem rise time
menor que 0,3 ms.
Um dos potenciais deve então “disparar” ou selecionar
a varredura a ser estudada, ou seja, fixa-se um potencial no
tempo e o outro, ou os outros, irão variar. A medida desta
oscilação será o jitter.

Além do jitter aumentado, pode-se observar bloqueio
de fibra muscular em uma série de registro, ou seja, podem ocorrer registros só do primeiro potencial ou do primeiro pico, em algumas das linhas captadas. A quantidade
de fibras com bloqueio estará relacionada com o grau de
fraqueza muscular no músculo estudado. A mesma regra
vale para os bloqueios evidenciados pela neurocondução
rotineira. A Figura 22.3 apresenta uma série de registro em
que são obtidos quatro potenciais, mas somente os dois picos de maior amplitude apresentam um rise time aceitável;
a medida do jitter está aumentada com 98 μs. Observam-se
vários bloqueios, isto é, a ausência completa do segundo
pico em cinco das dez varreduras.

A Escolha dos Músculos
Comumente os músculos mais utilizados são o extensor comum dos dedos (ECD) e os músculos da face (frontal
e orbicular do olho). Em pacientes com MG, especialmente nas formas oculares, o jitter está mais frequentemente
aumentado nos músculos da face que no ECD. Em geral,
comparando-se os estudos do jitter no ECD e nos músculos
da face, o frontal é o mais sensível. Porém na comparação
do frontal e ECD com o orbicular do olho, a sensibilidade
no orbicular é maior que em ambos somados.

A Ativação da Unidade Motora
A ativação da unidade motora pode ser feita de três
maneiras: pela contração voluntária leve, pela microestimulação axonal com eletrodo de agulha, ou pela estimulação direta no nervo com eletrodos de superfície, em pacientes menos colaborativos, ou mesmo em crianças15,16.

A Medição do Jitter

Frequência de Disparos

Inicialmente se mede o tempo médio do intervalo entre os potenciais (IPI), para depois se calcular a diferença

Nos distúrbios pós-sinápticos, como na MG, quanto
maior a frequência dos disparos, tanto os gerados volunta-
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Figura 22.2

Medida do jitter de três pares de fibras musculares: cada potencial oscila em relação ao primeiro potencial “trigado”, portanto,
são quatro potenciais e três pares.

Figura 22.3

Série com quatro potenciais, dois com rise time aceitável e bloqueio completo em cinco das 10 varreduras.

riamente quanto aqueles obtidos pela estimulação axonal,
maior será o jitter17. Para a estimulação são usados dois
eletrodos de condução justaneural, com o cátodo posicionado cerca de 4 cm proximal ao sítio de captação e o ânodo
distante 3 cm, perpendicular ao primeiro.
As frequências utilizadas estão entre 2 e 10 Hz e a
frequência da ativação voluntária fisiológica é de aproximadamente 10 Hz. A amostragem sugerida como ide-
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al para a medida do jitter com estimulação axonal é de
30 pares de potenciais. Os valores de normalidade são
menores na estimulação axonal que na ativação voluntária, pois, como o estímulo não varia, só os potenciais
registrados ficam oscilando, a média será menor. Nos
distúrbios pré-sinápticos na síndrome miastênica ou no
botulismo, quanto maior a frequência, menor é o jitter,
por isso preferem-se frequências em torno de 2-3 Hz,
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obedecendo-se também às mesmas regras empregadas na
estimulação repetitiva.
A estimulação direta de fibra muscular é reconhecida
quando o valor do jitter for menos 5 micros da MCD (diferença média consecutiva), devendo ser descartada. A Figura 22.4 apresenta o posicionamento dos eletrodos na técnica de estimulação axonal. Os dois eletrodos monopolares
estão dispostos perpendicularmente às fibras musculares e
separados por 3-4 cm proximais ao eletrodo concêntrico,
no músculo ECD.
Figura 22.4

nos músculos ECD e orbicular do olho. Os valores encontrados foram os seguintes:
• ECD: média = 33,70, com desvio-padrão de 4,9 (67
indivíduos).
• Orbicular do olho: média = 34,7, com desvio-padrão
= 4,0 (50 indivíduos)18.
Ao se observarem os limites inferior e superior de cada
grupo, a superposição dos dados para o músculo ECD, com
o eletrodo concêntrico e o microeletrodo, é marcante:
• Eletrodo concêntrico = 23,9 a 43,5 µs.
• Microeletrodo = 21,3 a 43,7 µs.

Os Achados e as Conclusões dos
Testes Neurofisiológicos para a Junção
Neuromuscular

Técnica de estimulação axonal.

Limites de Valores Normais do Jitter
Com o Emprego de Microeletrodos
Os valores médios do jitter dependem da técnica. Com
os microeletrodos e a obtenção pela contração voluntária,
o limite superior de normalidade é de 55 μs, com variação
de 10-55 μs. O limite superior de normalidade do jitter obtido com a microestimulação com microeletrodos é menor,
ou seja, 40 µs, e a média para 20 a 30 pares de fibras é de
25 µs para os músculos extensor comum dos dedos e esternocleidomastóideo. Para os músculos orbicular do olho
e frontal, os limites superiores são 30 e 35 µs para pares
individuais, e 20 e 23 µs, para a média de jitter em 20 pares, respectivamente. Quando se encontram dois ou mais
outliers, ou seja, jitter aumentado acima do limite máximo
de 55 µs, pode-se considerar que ele está alterado e não há
necessidade de maior amostragem de pares de fibras10.
Em estudo realizado pelo autor, em 1998, foram avaliados 20 indivíduos sem quaisquer queixas neurológicas,
sendo sete homens e 13 mulheres, com idade média de
55,2 anos. A média do jitter obtida durante a contração voluntária para 20 a 26 pares de fibras musculares foi de 32,5
µs, com desvio-padrão de 5,6 para o músculo ECD12.

Com o Emprego do Eletrodo Concêntrico
Em 2008, no Brasil, Kouyoumdjian e Stälberg, estudaram indivíduos normais durante a contração voluntária

A mensuração do jitter deverá ser considerada anormal quando o jitter médio dos potenciais registrados, acima de 20 pares, ultrapassar o limite de normal para aquele
músculo em mais de dois desvios-padrão, ou quando 10%
ou mais de dois pares de potenciais apresentarem um jitter
que exceda o limite superior de normalidade (50 a 55 µs),
medidas denominadas outliers (Figura 22.5).
Na MG generalizada, os músculos fracos têm um jitter maior, mas os músculos normais também têm um jitter
aumentado.
Na MG leve ou ocular, o jitter só pode ser demonstrado se for suprimido o medicamento inibidor da colinesterase pelo menos 24 horas antes da avaliação.
A temperatura corporal mais elevada, assim como a
realização dos exames no final da tarde, aumenta a sensibilidade dos testes neurofisiológicos19.
Músculos considerados clinicamente fracos, mas com
EMGFU normal em pelo menos 20 pares de fibras, muito
provavelmente não apresentam distúrbio da JNM.
Na Figura 22.5 observa -se o registro de três potenciais
obtidos com eletrodo concêntrico e com os traçados sobrepostos. O primeiro e o segundo potenciais apresentam amplitudes aceitáveis, mas o terceiro, com baixa amplitude,
não é aceitável. O primeiro potencial dispara a varredura
do monitor, enquanto o segundo apresenta oscilação e jitter aumentado, com o valor de 60 μs.

Diagnóstico Diferencial
As miopatias podem apresentar a EMGFU alterada.
Em miopatias com sintomas cranianos mais exuberantes, a
clínica e os achados neurofisiológicos podem se sobrepor,
tornando mais difícil o diagnóstico20-23.
Nos casos cujas queixas se limitam a disfagia e disartria, os distúrbios neurogênicos também podem apresentar
características clínicas e neurofisiológicas similares, causando dificuldades para a diferenciação entre doença do
neurônio motor e miastenia em fase inicial24.
A instabilidade da UM na eletromiografia clássica,
em pacientes com suspeita de doença do neurônio motor
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Figura 22.5

Medida do jitter aumentada com o valor de 60 μs. A sopreposição dos registros envidencia o envelope destes potenciais
engrossado.

(ELA), sem outros sinais de desnervação recente, pode ser
considerada um sinal de alteração neurogênica e anormalidade suficiente para definir o comprometimento de uma
região espinhal. A mensuração do jitter pode comprovar
a instabilidade de UM e, assim, auxiliar a preencher os
critérios diagnósticos para ELA.
Em neuropatias periféricas, os estudos de estimulação
repetitiva e a EMGFU podem revelar alterações. O decremento tende a ocorrer mais em músculos distais que nos
proximais, ao contrário do que ocorre na miastenia grave.
Os achados da condução nervosa e da EMG permitem fazer o diagnóstico diferencial25.

Estratégia de Investigação dos Pacientes
com Suspeita de Distúrbio das Junções
Neuromusculares
Na avaliação do paciente com suspeita de distúrbio
juncional, inicialmente devem realizar-se os testes de estimulação repetitiva. Se esses testes não revelarem anormalidades, o paciente deve ser submetido a uma EMGFU
avaliando-se um músculo da extremidade superior, de
preferência o ECD. Se o exame também for normal, devese então avaliar os músculos da face, frontal ou orbicular
do olho.
Apesar da estratégia descrita, a EMGFU pode ser aplicada conforme as necessidades e características do paciente, as possibilidades do serviço e o ganho em objetividade

352

para o examinador. Por exemplo: em suspeitas clínicas
bem fundamentadas de miastenia focal predominantemente craniana, deve-se começar pela EMGFU do músculo orbicular do olho. Em pacientes em UTI pode-se optar pelo
estudo do jitter obtido pela estimulação axonal no ECD,
um procedimento muito sensível e mais simplificado para
o ambiente e para o examinador.
O aumento do jitter precede os bloqueios. Considerando que o decremento de amplitude dos potenciais seja
a expressão neurofisiológica dos bloqueios, a mensuração
do jitter na EMGFU tem maior sensibilidade que os testes
de estimulação repetitiva26.
Com o objetivo de levantar a incidência de pacientes
com suspeita de distúrbios da JNM e definir qual a melhor
conduta de investigação, o autor avaliou 386 pacientes
consecutivos, atendidos no período de agosto a outubro de
2008, na cidade de Bauru, capital de Região Administrativa, no centro do Estado de São Paulo, abrangendo municípios que somam cerca de 1.000.000 de habitantes.
O estudo revelou que, neste grupo de 386 pacientes, a
incidência foi de 1,55% (6/386), todos os pacientes tinham
suspeita de distúrbios da JNM, miopatia ou de sobreposição (miastenia focal, miastenia sobreposta a polimiosite,
distrofia oculofaríngea) e um paciente que apresentava
ptose palpebral isolada, sem quaisquer outros sintomas.
Três pacientes eram do sexo masculino e três do feminino,
com idades variando entre 32 a 63 anos. A queixa principal
era relacionada à musculatura craniana, o que levantou a
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suspeita de miastenia. O quadro que se segue apresenta
sucintamente os seis casos (Tabela 22.1).
As queixas mais frequentes foram: disfagia (4/6), disartria (3/6), ptose (2/6) e fraqueza generalizada (2/6). A
Tabela 22.2 mostra os testes neurofisiológicos utilizados
para investigar esses casos: eletroneuromiografia (ENMG),
estimulação repetitiva (ER), eletromiografia quantitativa
(EMGQ) e eletromiografia e fibra única (EMGFU), com
o número dos testes positivos e o dos testes negativos. Os
locais onde os testes foram positivos também são mostrados: face, membro superior direito (MSD) e membro inferior direito (MID). A mensuração do jitter do caso com
EMGFU positiva é mostrada na Figura 1.5 (Tabela 22.2).
Os diagnósticos foram de miastenia craniana (2/6) e
miopatia (2/6). Dentre as miopatias: uma polimiosite e
uma forma de distrofia muscular oculofaríngea. Não foram
encontradas evidências de sobreposição de MG e miopatia
neste grupo.
Foram aplicados, em média, três testes em cada paciente. Das três técnicas especiais utilizadas em três dos
pacientes com resultados conclusivos (ER, EMGQ e
EMGFU), só uma foi positiva em cada paciente. Os testes de estimulação repetitiva foram normais nos pacientes
com diagnóstico de miopatia. Nestes doentes, a ENMG
mostrou os distúrbios de unidades motoras e não foi necessária a realização dos estudos de EMGFU.
Nos pacientes com miastenia que apresentavam maiores sintomas focais cranianos, conforme já se esperava, a
face foi o segmento em que os testes se revelaram anormais. De qualquer modo, sabe-se que mesmo nas formas
generalizadas de MG, a EMGFU tem uma maior sensibilidade diagnóstica em músculo da face. Já na SM ocorre
o oposto: o comprometimento é maior nos músculos das
extremidades.

Os quatro testes foram aplicados nos dois casos em que
não foram encontradas alterações, revelando-se a importância desta bateria de exames para exclusão do diagnóstico de
distúrbios da JNM. Como exemplo, cita-se o Caso 5, com
ptose palpebral congênita em avaliação pré-operatória.
As técnicas para a junção neuromuscular são procedimentos complementares e, como tais, devem ser indicadas
após investigação eletroneuromiográfica completa, para
afastar as outras doenças que podem mimetizar os distúrbios da JNM. Portanto, quando o fenótipo for de MG,
como nas miopatias hereditárias com comprometimento
craniano e nas ptoses palpebrais congênitas e senis, todo
o arsenal neurofisiológico deve ser empregado na investigação, tanto para confirmar uma dessas doenças como
para as afastar.
Para o diagnóstico diferencial nos casos em que a clínica é semelhante, deve-se considerar os achados neurofisiológicos que mais prevaleçam. Assim, se os distúrbios
da JNM forem os mais proeminentes, os dados irão sugerir
uma doença da JNM. Porém, se na eletroneuromiografia
de rotina e na eletromiografia quantitativa predominarem
as alterações da unidade motora, os achados indicarão doenças do músculo ou do neurônio motor.

A Utilidade Clínica da Mensuração
do Jitter
Lesões Nervosas Periféricas
Em lesões dos nervos periféricos definidas, a mensuração do jitter pode ser muito útil, principalmente quando
há dúvida se o processo de reinervação ainda está em andamento ou encontra-se estável. Na clínica de reabilitação,
este dilema ocorre nos casos em que o exame de ENMG de
rotina relata alterações neurogênicas sem sinais de instabi-

Tabela 22.1
Queixas Clínicas dos Seis Pacientes com Suspeita de Distúrbio Juncional (n = 386)
Caso

Queixas

Duração

1

Disfagia

3 meses

2

Disfagia e disartria

1 mês

3

Ptose e disfagia

1 mês

4

Diplopia

2 meses

5

Ptose palpebral

Desde a infância

6

Disfagia e disartria

3 meses

Outros Dados
Fraqueza geral pouco intensa
Polimiosite em tratamento

Tabela 22.2
Testes Empregados na Avaliação Juncional
Testes de Rotina

Eletroneuromiografia craniana, ENMG craniana e/ou em um
dimídio (ENMG)

Testes Especiais
Testes de estimulação repetitiva (ER) do membro superior (abdutor do dedo
mínimo e ancôneo) e da face (orbicular do olho e/ou digástrico)
Eletromiografia quantitativa (EMGQ)
Eletromiografia de fibra única (EMGFU), mensuração do jitter com a
contração voluntária
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lidade, ou seja, inativas ou estáveis e quando os achados
são potenciais neuropáticos (polifásicos de grandes amplitudes) sem sinais de desnervação recente, isto é, sem ondas
positivas ou fibrilações. Neste momento, se a mensuração
do jitter se revelar aumentada ou com bloqueio, significará
que a reinervação ainda está acontecendo. Por outro lado,
se o jitter estiver normalizado, indicará a estabilização do
processo de reinervação. Essas informações funcionam
como subsídios valiosos na decisão terapêutica, tanto para
os especialistas em reabilitação como na microcirurgia,
reforçando programas de reabilitação, ou facilitando indicações cirúrgicas27.

Acompanhamento do Paciente com
Poliomielite Antiga
No Brasil, apesar do controle, ainda há uma população
considerável de pacientes com deficiências causadas pela
poliomielite, especialmente nos grupos etários acima de
50 a 60 anos. Sempre que for necessário complementar
a ENMG de rotina com outros métodos, visando-se comprovar a presença de remodelação dinâmica da unidade
motora com o envelhecimento, a avaliação fisiátrica deve
incluir a EMGFU28.
Quando todos os outros dados da ENMG parecerem
estáveis ou inativos, a presença de um jitter aumentado
indica a existência do processo citado. Um aumento significativo do jitter comprova a instabilidade do potencial da
unidade motora e, assim, confirma-se que a remodelação, a
desnervação e a reinervação insidiosas, estão em curso.

A Figura 22.6 demonstra a presença do jitter aumentado (o último pico) com o valor de 95 μs, em um paciente
com pólio antiga, com traçados neurogênicos inativos, ou
seja, com potenciais de grandes amplitudes e sem fibrilações ou ondas positivas (Figura22.6).
Na Figura 22.3, que é a mesma Figura 22.6, mas sem
a sobreposição dos traçados, observam-se os bloqueios
de condução, causa da perda de força muscular no paciente com síndrome pós-pólio. Esses dados irão presumir a presença da síndrome pós-pólio e orientar a conduta de reabilitação e prevenção para os pacientes com
pólio antiga.
Assim como na poliomielite antiga, este fenômeno pode também ocorrer em outras neuropatias periféricas que se curam ou nas lesões nervosas periféricas
estáveis, quando os pacientes envelhecem29. A EMGFU
pode avançar, em relação às técnicas comuns de análise
da UM, na avaliação do estado clínico do paciente neurológico em envelhecimento, e ainda fornecer subsídios
para a compreensão do envelhecer fisiológico da unidade motora.
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Figura 22.6

A presença do jitter aumentado, o último pico, com o valor de 95 μs, em um paciente com pólio antiga.
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