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Os distúrbios que afetam a coluna lombar são
muito comuns, sendo necessárias ferramentas
confiáveis para a avaliação clínica. O objetivo do
estudo foi avaliar a reprodutibilidade intradia da
atividade elétrica do músculo iliocostal lombar. Foram
realizadas duas avaliações eletromiográficas de
superfície, com intervalo de 30 minutos de repouso, em
11 indivíduos. Os sujeitos realizaram contrações
isométricas máximas de extensão do tronco em
decúbito ventral e em ortostatismo (CIVM), e tarefas
isométricas sub-máximas (60% e 30% da CIVM) em pé.
Os resultados revelaram que não houve diferença
estatisticamente significativa (p < 0.05) nos valores de
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RESUMO

força muscular (p=0.55), assim como nos valores da
amplitude do sinal mioelétrico a 30% da CIVM para o
músculo iliocostal direito (p=0.74) e esquerdo
(p=0.53), e nos valores de 60% da CIVM à direta
(p=0.81) e à esquerda (p=0.77) nas avaliações pré e
pós-repouso. Concluiu-se que a reprodutibilidade da
análise mioelétrica do músculo iliocostal lombar
mostrou-se confiável.

Lumbar back disorders are very common and
reliable tools are needed in clinical test. The purpose of
this study was to verify the reproducibility within-day of
the electromyographic activity of iliocostalis lumborum
muscle. Two electromyographic measurements were
performed with rest periods of 30 minutes in eleven
subjects. The subjects were instructed to exert maximal
voluntary isometric contractions of trunk extension in
prone and upright posture (CIVM) and tasks sub-
maximal (60 % and 30% of the CIVM) in upright
position. There were no significant differences (p <
0.05) between the values of trunk extension torque
(p=0.55), as well as the values of electromyographic
activity at 30% of the CIVM for iliocostalis lumborum
muscle right (p=0.74) and left (p=0.53), and the value
60% of the CIVM righ (p=0.81) and left (p=0.77)
before and after rest periods. Our findings indicate that
the reproducibility of surface electromyographic
measurements of iliocostalis lumborum muscle showed
reliable.

A dor lombar é uma disfunção da coluna vertebral
de alta incidência que afeta cerca de 85% da população
mundial em alguma fase da vida .

Há evidências de que a cronicidade desta dor
acarreta disfunção nos movimentos e no controle motor
dos indivíduos acometidos. Esta questão vem sendo
investigada com o uso de técnicas que avaliam a função
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muscular a fim de verificar a relação da funcionalidade
com a lombalgia. Tanto na prática clínica, como no
campo científico, cresce a necessidade de se
desenvolver uma avaliação objetiva das condições
funcionais que caracterizam os pacientes com dor
lombar, para fechar o diagnóstico da doença e
acompanhar a evolução dos programas de tratamento.

A eletromiografia dos músculos dorsais tem sido
utilizada como método diagnóstico para determinar as
diferenças nos padrões de ativação muscular de
indivíduos com e sem dor. Apesar de ainda ser
questionável a validade desta técnica para avaliar as
condições dos músculos paravertebrais, o aumento do
uso da avaliação eletromiográfica na prática clínica
requer a execução correta de protocolos de registro e
de análise dos dados para interpretação dos seus
resultados. É importante que os dados da avaliação
eletromiográfica se reproduzam com confiabilidade
para que, mediante a aplicação de qualquer
intervenção, os resultados possam representar
verdadeiramente os efeitos do tratamento.

Vários estudos têm avaliado a reprodutibilidade
dos registros eletromiográficos. Kollmitzer et al.,
realizaram avaliações eletromiográficas dos músculos
anteriores da coxa após 03 minutos, 90 minutos e 6
semanas de intervalos, concluindo que os valores da
eletromiografia entre as seções com menor intervalo de
tempo demonstraram melhor reprodutibilidade quando
comparados com os de maior intervalo .

Lehman, também investigou a reprodutibilidade
interdias das avaliações eletromiográficas do músculo
eretor da espinha em populações com e sem dor lombar
crônica, encontrando boa confiabilidade no protocolo
utilizado .

Larivière et al., realizaram três avaliações, com
intervalo de no mínimo dois dias entre elas, em
indivíduos com e sem dor lombar, a fim de analisar a
confiabilidade da eletromiografia dos dois grupos .
Utilizaram a contração voluntária isométrica máxima
(CIVM) e as tarefas sub-máxima de 5%, 10% e 80% da
CIVM dos músculos multífido, iliocostal lombar e longo
do pescoço. Em ambos os grupos obtiveram bons
resultados quanto à reprodutibilidade.

Dankaerts et al., compararam a reprodutibilidade
intra e interdias das atividades eletromiográficas dos
músculos do multífido lombar, iliocostal, porções
torácica e lombar, e eretor da espinha torácica, em
indivíduos saudáveis e com dor lombar crônica,
durante contração voluntária máxima e submáxima .
Verificaram boa reprodução dos dados coletados
intradia e interdias referente ao esforço submáximo, e
contração máxima das coletas intradia. Para ambos os
grupos, a contração voluntária máxima nas avaliações
interdias demonstrou nível mais baixo de
reprodutibilidade quando comparada à contração
submáxima.

Com base na literatura pertinente ao assunto,

(2)

(3)

(4)

(5)

buscou-se confirmar a reprodução confiável das
avaliações eletromiográficas intradia ressaltada pelos
autores citados. Assim, o objetivo do presente estudo,
foi verificar a reprodutibilidade intradia da atividade
do músculo eretor da espinha (iliocostal lombar)
mensurada através da eletromiografia de superfície. A
comprovação de uma boa reprodutibilidade
possibilitará validar o protocolo de coleta, em estudos
futuros, que queiram investigar o efeito de intervenções
aplicadas à musculatura dorsal.

Participaram do estudo 11 voluntários, estudantes
da Universidade Estadual de Campinas, de ambos os
sexos (2 homens e 9 mulheres), que não apresentavam
dor lombar, com idade média de 26,18 anos (± 6.27),
peso médio 59,18 Kg (± 6.6) e altura média 1.65 m (±
0.08).

Todos os voluntários assinaram um Termo de
Consentimento Formal e Esclarecido para a
participação na pesquisa que foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Estadual de Campinas.

A atividade mioelétrica do iliocostal lombar foi
captada por meio de eletrodos ativos de superfície
(Ag/AgCl) conectados a um eletromiógrafo EMG-800C
(EMG System do Brasil , SP, Brasil). A conversão dos
sinais analógicos para digitais foi realizada por uma
placa A/D com faixa de entrada de 12 bits de resolução,
freqüência de amostragem de 2000 Hz, módulo de
rejeição comum maior que 100 dB, taxa de ruído do
sinal menor que 3V RMS e impedância do sistema de 10
9 Ohms. Os canais são compostos por filtros com banda
de freqüência entre 20 Hz (Filtro Passa Alta) e 500 Hz
(Filtro Passa Baixa), do tipo Butterworth de dois pólos.
O ganho do condicionador foi configurado para 100
vezes, e juntamente com o ganho de 20 vezes dos
eletrodos ativos, totalizou ganho de 2000 vezes nos
canais de eletromiografia. O eletromiógrafo foi
conectado a uma bateria com capacidade de 12 Volts e
foi interfaciado a um notebook CELERON II (ACCES ,
SP, Brasil), Processador TM 5600, 599 MHz e 240 MB
de RAM. Para a análise dos sinais captados foi
utilizado um programa específico (Windaq versão
2.26).

A plataforma de força utilizada permitiu o
posicionamento adequado dos voluntários para a
avaliação eletromiográfica, sendo que os voluntários
permaneceram em ortostatismo, com o tronco ereto,
semiflexão de 20º de joelhos, pés justapostos e membros
superiores cruzados na frente do tronco, conforme
Figura 1. Para a obtenção dos ângulos articulares foi
utilizado um goniômetro da marca Carci.

MATERIAL E MÉTODO

®

®

®

Após tricotomia, esfoliação com tablete seco-
preparador de pele (Dry Prep Pad, Bio-logic Systems
Corp ) e limpeza da pele com álcool 70%, os eletrodos
foram fixados, bilateralmente, sobre o músculo
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iliocostal lombar, ao nível de L2, a um dedo medial da
linha traçada entre a espinha ilíaca póstero-superior e
o ponto inferior da última costela, estando o indivíduo
em decúbito ventral. Os eletrodos foram posicionados
longitudinalmente em relação às fibras musculares,
com uma distância intereletrodos de 2,0 cm (6),
conforme Figura 2. O eletrodo referência foi untado
com gel eletrocondutor (Lectron II®) e fixado sobre o
maléolo lateral do membro inferior direito.

Os registros eletromiográficos foram obtidos,
inicialmente, a partir de duas contrações isométricas
máximas de extensão do tronco, em decúbito ventral,
contra-resistida manualmente (dados utilizados como
referência para a normalização do sinal
eletromiográfico).

Posteriormente, foram realizadas duas contrações
isométricas voluntárias máximas (CIVM) de extensão
do tronco, na posição em pé, e tarefas isométricas
submáximas, a 60 % e 30% da CIVM, aleatoriamente,
calculadas a partir da CVIM obtida em ortostatismo. A
resistência ao movimento foi oferecida por um braço da
plataforma de força, posicionado na altura da terceira
vértebra torácica do voluntário, conforme Figura 1. A
este anteparo foi acoplada uma célula de carga, com
saída entre 0 a 20 mV e alcance entre 0 e 50 Kgf,
para leitura do torque realizado durante a
contração isométrica .(7,8,9,10)

Todos os registros EMG foram obtidos durante um
período de quatro segundos com intervalo de dois
minutos entre as tarefas.

Decorridos 30 minutos de repouso, durante o qual o
voluntário permaneceu na postura sentada com o
tronco apoiado, uma nova avaliação EMG foi
realizada, obedecendo-se aos mesmos procedimentos
experimentais.

Para análise quantitativa da amplitude do sinal
eletromiográfico foi utilizado o valor de Root Mean
Square (RMS), expresso em µV .

Os resultados das avaliações foram submetidos aos
testes T-Student, paramétrico, bicaudado, com nível de
significância de p <0,05.

Os resultados, a seguir, referem-se aos valores de
força muscular e atividade eletromiográfica em RMS
do músculo iliocostal lombar.
Na Tabela 1 pode-se observar os valores da força
muscular desenvolvida individualmente por voluntário
na avaliação inicial e na reavaliação, após os 30
minutos de repouso, e os valores de média e desvio-
padrão.

Os resultados da Tabela 1 apontam que não há
diferença estatisticamente significante nos valores de
força muscular da avaliação inicial comparados aos da
reavaliação (p=0,55).

(11)

RESULTADOS

Figura 2: Posicionamento dos eletrodos de captação.Figura 1: Posicionamento do voluntário na plataforma de força.
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Nas Tabelas 2 e 3 podem-se observar os valores da
atividade eletromiográfica em RMS referentes aos
esforços submáximos de 30% e 60% da CIVM,
respectivamente, da avaliação inicial e da reavaliação
após o repouso.

Os resultados nas Tabelas 2 e 3 apontam que não
existem diferenças estatisticamente significantes nos

valores de RMS a 30% da CIVM para o músculo
iliocostal direito (p=0,74) e esquerdo (p=0,53) da
avaliação inicial e da reavaliação. Também não há
significância nos valores de RMS a 60% da CIVM para
o músculo iliocostal direito (p=0,81) e esquerdo
(p=0,77) entre as duas avaliações, pré e pós-repouso.

Tabela 1 - Avaliação da força muscular do iliocostal lombar (em Kgf)
na avaliação inicial e reavaliação após o repouso.

Voluntário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Média

Desvio - Padrão

Força Muscular da Avaliação Inicial
(em Kgf)

63,93

69,36

69,10

49,27

35,19

34,63

56,60

81,27

58,85

65,40

88,40

60,81

16,88

73,78

64,86

65,87

48,43

46,89

35,87

56,30

76,45

69,27

60,37

86,99

61,13

14,76

Força Muscular da Reavaliação
(em Kgf)

* p <0,05

Tabela 2 - Atividade eletromiográfica a 30% da CIVM do músculo iliocostal
lombar (RMS) na avaliação inicial e reavaliação após repouso.

Voluntário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Média

Desvio - Padrão

Avaliação Inicial
30% da CIVM*

89,10

23,23

30,87

14,31

73,28

55,88

105,63

34,26

58,06

101,61

65,57

59,25

31,36

Reavaliação
30% da CIVM

DIREITO ESQUERDO

60,10

45,91

26,04

109,39

124,51

49,15

126,56

38,07

413,54

135,56

167,13

117,81

108,81

89,64

22,51

17,94

15,80

74,55

65,20

88,71

40,72

52,85

78,54

80,58

57,00

28,57

DIREITO ESQUERDO

25,59

41,69

24,79

82,22

112,51

41,52

83,81

24,17

353,23

248,52

204,38

112,95

109,42

* Contração voluntária isométrica máxima / * p <0,05
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DISCUSSÃO
Os resultados obtidos no presente estudo

confirmam os achados de Larivière et al., os quais
sugerem excelente reprodutibilidade das avaliações
eletromiográficas interdias dos músculos multífido,
iliocostal lombar e longo do pescoço, em ambos os
grupos, com e sem dor lombar . Os testes de contração
isométrica voluntária sub-máxima foram registrados
por um período de sete segundos, com dois minutos de
intervalo entre eles. Os autores registraram a atividade
eletromiográfica dos músculos mencionados na
postura em pé com estabilização de um dinamômetro,
analisando a função muscular na mesma postura
investigada em nosso estudo.

A reprodu t ib i l idade das reava l iações
eletromiográficas intra e interdias foi testada por
Kollmitzer et al. . Os autores analisaram os músculos
anteriores da coxa de 18 indivíduos, com intervalos
entre as coletas de 3 minutos, 90 minutos e 6 semanas.
Os autores concluíram que os valores da
eletromiografia entre as seções com menor intervalo
demonstraram melhor reprodutibilidade quando
comparados com as demais, e que os valores de 50%
CIVM demonstraram melhor reprodutibilidade que os
de 100% CVIM. Estas conclusões dão confiabilidade
para os experimentos que reproduzem as avaliações
eletromiográficas em um mesmo dia, como no estudo
em questão.

(4)

(2)

Lehman, também verificou a reprodutibilidade da
análise interdias da atividade eletromiográfica do
músculo eretor da espinha, em indivíduos com e sem
dor lombar . Os testes foram realizados em três dias
não-consecutivos, com provas estáticas de cinco
segundos de duração e intervalos de três minutos entre
as contrações. Para a contração voluntária isométrica
máxima, os voluntários permaneceram em decúbito
ventral, realizando extensão do tronco sob resistência.
No esforço submáximo, realizado em ortostatismo, os
voluntários mantiveram um peso de 5 Kg suspenso a
partir do chão por uma corrente de 45 cm. Assim como
em nosso estudo, a tarefa realizada em decúbito ventral
foi utilizada pelo autor como referência para
normalização dos dados, a qual revelou boa
reprodutibilidade dos resultados.

Posteriormente, Dankaerts et al., também
sugeriram boa reprodutibilidade interdias (2 dias não
consecutivos) para o esforço submáximo e máximo dos
músculos iliocostal lombar, torácico e multífido
lombar . Para a obtenção da CIVM (tarefa de
referência para normalização dos dados) os
voluntários foram orientados a realizar a extensão do
tronco a partir da posição de decúbito ventral,
mediante resistência manual na região escapular. Os
testes constaram de três segundos de contração, com
três minutos de repouso entre as provas. Os autores
comprovaram que a contração voluntária submáxima é

(3)

(5)

Tabela 3 - Atividade eletromiográfica a 60% da CIVM do músculo iliocostal
lombar (RMS) na avaliação inicial e reavaliação após repouso.

Voluntário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Média

Desvio - Padrão

Avaliação Inicial
60% da CIVM*

92,18

43,86

72,48

29,05

117,44

73,37

141,75

78,01

64,51

100,64

69,90

80,29

31,84

Reavaliação
60% da CIVM

DIREITO ESQUERDO

120,59

57,04

51,07

224,03

158,61

50,05

170,61

72,76

427,46

180,52

183,48

154,20

109,58

95,59

47,68

36,52

36,56

131,06

77,87

137,13

78,67

58,12

81,44

124,63

82,30

36,55

DIREITO ESQUERDO

28,05

55,59

42,86

128,73

169,27

42,56

84,48

50,02

377,30

255,63

389,50

147,64

134,92

* Contração voluntária isométrica máxima / * p <0,05
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preferível para a normalização da amplitude do EMG e
também apontaram uma boa reprodutibilidade das
avaliações. Os resultados positivos quanto à
confiabilidade das análises EMG dos músculos dorsais
sugeriram a utilização do protocolo experimental como
base para o desenvolvimento desse estudo.

Recentemente, alguns pesquisadores investigaram
uma bateria de testes clínicos desenvolvidos para a
análise da estabilidade na coluna lombar. A bateria de
exames incluía testes para o controle motor,
propriocepção e ativação muscular (sEMG). Os testes
foram realizados três vezes com um intervalo de uma
semana entre cada avaliação. A atividade
eletromiográfica dos músculos lombares foi registrada
durante a execução de diferentes exercícios. Foram
realizados exercícios em CIVM de extensão e flexão do
tronco, estabilização do tronco com os membros em
movimento e exercícios dinâmicos de flexão do tronco.
Os eletrodos de superfície foram posicionados sobre as
fibras inferiores do músculo oblíquo interno,
multífidos, oblíquo externo e iliocostal lombar. A
bateria de testes clínicos mostrou-se confiável e com
excelente reprodutibilidade, como apontado pela
análise de coeficiente de correlação intraclasse. Os
pesquisadores afirmam que esses testes clínicos são
ferramentas apropriadas para a avaliação de pacientes
com dor lombar .

A confiabilidade dos parâmetros de freqüência
mediana no espectro de potência do sEMG, o índice de
fadiga subjetiva e o torque extensor do tronco foram
analisados por meio de registros no músculo eretor da
espinha. A extensão isométrica do tronco foi realizada
duas vezes a 80% da CIVM em três dias diferentes. Os
autores sugerem que o erro padrão seja utilizado como
um guia para as mensurações em testes clínicos. O
intervalo de confiança de 95% para as variáveis
estudadas foi de ± 10 Hz para a freqüência mediana
(slope ± 0.4-0,5%/s), de ± 46 Nm para o torque de
extensão máxima do tronco e ±1,6 para o índice de
fadiga subjetiva. Contudo, mudanças ou diferenças
dentro desses limites devem ser consideradas como
prováveis variações normais e não podem então ser
causadas por terapias clínicas específicas. Segundo os
autores, o baixo coeficiente de correlação intraclasse
para os dados eletromiográficos implica em um baixo
potencial na discriminação de sujeitos com dor
lombar .

A eletromiografia e o torque dos músculos do
tronco também foram investigados durante rotações
axiais isométricas em diferentes níveis de execução.
Duas sessões de testes com um intervalo mínimo de sete
dias foram realizadas. A amplitude e freqüência do
sEMG foi registrada por meio de eletrodos de
superfície posicionados nos músculos reto do abdome,
oblíquo interno, oblíquo externo, latíssimo do dorso,
iliocostal lombar e multífidos, bilateralmente. As
mensurações da atividade eletromiográfica e do torque

(12)

(13)

foram executadas a 100%, 70%, 50% e 30% da CIVM
em rotações axiais do tronco. Os resultados
demonstraram boa a excelente confiabilidade nos
dados de amplitude e freqüência do sEMG para os seis
músculos avaliados. O torque das contrações
isométricas de rotação do tronco também apresentou
excelente confiabilidade. O estudo concluiu que a
eletromiografia e o torque tri-axial podem ser úteis
para a avaliação do desempenho de indivíduos durante
a reabilitação .

Alguns estudos enfatizaram que os dados
ele tromiográf icos dos músculos lombares
a p r e s e n t a r a m m a i o r c o n f i a b i l i d a d e e
reprodutibilidade durante posturas estáticas e posturas
com a estabilização da coluna lombar, sendo excelente
nessas condições .

Contudo, podemos afirmar que os resultados
obtidos no presente estudo aproximam-se daqueles
encontrados pelos autores mencionados, cujos
trabalhos serviram de base para os procedimentos
exper imenta is u t i l i zados e nor tearam os
questionamentos da nossa investigação.

Nesse estudo, a variabilidade da atividade EMG e
da força muscular não foi estatisticamente
significativa. Portanto, a boa reprodução dos
resultados foi atribuída ao cuidado tomado na
realização dos procedimentos durante as sucessivas
avaliações eletromiográficas. Com esta conduta,
procurou-se buscar um rigor metodológico e controle
sobre o maior número possível de variáveis extrínsecas
à análise eletromiográfica.

De acordo com DeLuca, os pesquisadores possuem
um maior controle em sua metodologia quando
supervisionam alguns fatores externos, como o
eletrodo a ser utilizado e o tipo de contração do
músculo a ser analisado, obtendo assim maior sucesso
nas aquisições . Entretanto, essas preocupações não
podem ser completamente dissipadas pela tecnologia
atual e pelo conhecimento da anatomia humana.
Contudo, os cuidados nessas aplicações podem
assegurar a fidelidade do sinal EMG, reduzir crosstalk
e dar estacionariedade suficiente ao sinal; sendo muito
importante a normalização da amplitude do sinal que
removerá a influência de muitas outras variáveis.

Mediante os resultados obtidos e de acordo com as
condições experimentais, pode-se concluir que a
reprodutibilidade intradia da análise eletromiográfica
de superfície da atividade do músculo iliocostal
lombar, mostrou-se confiável.

Os autores deste trabalho agradecem à empresa
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coletas de dados (eletromiografia), à FAPESP, à

(14)

(3,15)

(16)

CONCLUSÃO

AGRADECIMENTOS

14

Perspectivas Médicas, 18(1): 9-15, jan. / jun. 2007

Reprodutibilidade intradia da avaliação eletromiográfica do músculo iliocostal lombar em indivíduos saudáveis. - Evanisi Teresa Palomari e cols.



FAEPEX - Unicamp, ao CNPq e à CAPES pelo apoio
financeiro.

Referências bibliográficas
1. Nascimento AZ; Aguiar CM; Ferreira PH. O efeito do protocolo de
Mckenzie e da mobilização vertebral no ganho da mobilidade da coluna
lombar. 27-48, 1999.
2. Kollmitzer J; Ebenbichler GR; Kopf A. Reliability of surface
electromyographic measurements. 725-34, 1999.
3. Lehman GJ. Clinical considerations in the use of surface
electromyography: three experimental studies.

293–9, 2002.
4. Larivière C; Arsenault AB; Gravel D; Gagnon D; Loisel P; Vadeboncoeur
R. Electromyographic assessment of back muscle weakness and muscle
composiion: reliability and validity issues.
1206-14, 2002.
5. Dankaerts W; O'Sullivan B; Burnet TAF; Straker LM; Danneels LA.
Reliability of EMG measurements for trunk muscles during maximal and sub-
maximal voluntary isometric contractions in healthy controls and CLBP
patients. 333-42, 2004.
6. SENIAM. Recommendations for sensor localtions in trunk or (lower) back
muscles. Banco de dados. Disponível em: .
Acesso em: 18 maio 2006.
7. Granata KP; Wilson SE. Trunk posture and spinal stability.

650-9, 2001.

Revista Fisiot e Mov, 1:

Clin Neurophysiol,110:

J Manipul and Physiol
Therapeutics, 25:

Arch Phys Med Rehabil, 83:

J Electromyography and kinesiol, 14:

<http://www.seniam.org/>

Clin
Biomechanics, 16:

8. Koumantakis GA; Arnall F; Cooper RG; Oldham JA. Paraspinal muscle
EMG fatigue testing with two methods in healthy volunteers. Reliability in the
context of clinical applications. 63-6, 2001.
9. Kramer M; Ebert V; Kinzl L; Dehner C; Elbel M; Hartwig E. Suface
electomyography of the paravertebral muscles in patients with chronic low
back pain. 31-6, 2005.
10. Silva Júnior RA; Arsenault AB; Gravel D; Larivière C, Oliveira Junior E.
Back muscle strength and fatigue in healthy and chronic low back pain
subjects: a comparative study of 3 assessment protocols.

.
11. Basmajian JV; De Luca CJ. Muscle alive “their functions revealed by
electromyography”. 5th ed. 516, 1985.
12. Stevens VK; Bouche KG; Mahieu NN; Cambier DC; Vanderstraeten GG;
Danneels LA. Reliability of a functional clinical test battery evaluating
postural control, proprioception and trunk muscle activity.

.
13. Elfving B; Nemeth G; Arvidsson I; Lamontagne M. Reliability of EMG
spectral parameters in repeated measurements of back muscle fatigue.

.
14. Joseph KF; Parnianpour M; Kippers V, Richardson CA. Reliability of
electromyographic and torque measures during isometric axial rotation
exertions of the trunk. 2355-61, 2003.
15. Danneels LA; Cagnie BJ, Cools AM, Intra-operator and inter operator
reliability of surface electromyography in the clinical evaluation of back
muscles. 145-53, 2001.
16. DeLuca CJ. The use of surface electromyography in biomechanics.

135-63, 1997.

Clin Biomechanics, 16: 2

Arch Phys Med Rehabil, 68:

Arch Phys Med
Rehabil, 86: 722-9, 2005

Williams & Wilkins, Baltimore, 5:

Am J Phys Med
Rehabil, 85: 727-36, 2006

J Electromyography and Kinesiol, 9: 235-43, 1999

Clin Neurophysiol, 114:

Man Ther, 6:

J Applied Biomechanics, 13:

15

Perspectivas Médicas, 18(1): 9-15, jan. / jun. 2007

Reprodutibilidade intradia da avaliação eletromiográfica do músculo iliocostal lombar em indivíduos saudáveis. - Evanisi Teresa Palomari e cols.


