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INTRODUÇÃO

• Trajetória...

• Felowship/modelo educacional

• Gratidão 



Breve histórico...

• Há cerca de 20 anos podia-se contar os brasileiros que conheciam a área.

• No Brasil, a prática da MNIO tornou-se mais expressiva nos últimos 10 anos, com o
registro de equipamentos e materiais.

• Nos últimos 5 anos, houve um crescimento desordenado, dando início a uma disputa por
médicos não especialistas na área.
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RESOLUÇÃO CFM Nº 2.136/2015 
(Publicado no D.O.U., de 01 mar. de 2016, Seção 1, p.71) 

 
Disciplina o procedimento de monitorização neurofisiológica 
intraoperatória como ato médico exclusivo, definindo a 
responsabilidade dos médicos, a atuação de pessoa jurídica 
e estabelecendo as normas para o registro em prontuário de 
tais atos. 
 

 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 
3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, 
regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e, 
 
CONSIDERANDO que os procedimentos diagnósticos em neurofisiologia clínica são atos 
médicos complexos que devem ser executados com conhecimento do contexto clínico que 
os gerou e, não raro, exigindo informações complementares junto ao médico assistente do 
paciente; 
 
CONSIDERANDO que a monitorização neurofisiológica intraoperatória visa proteger o 
paciente quanto ao risco de lesões de estruturas neurais durante a cirurgia, auxiliando 
também na aplicação de intervenções precoces que restabeleçam o adequado 
funcionamento do tecido; 
 
CONSIDERANDO que os laudos da monitorização neurofisiológica intraoperatória são de 
exclusiva competência do médico que a executou e partes integrantes do prontuário do 
paciente, e sua guarda deve seguir o que preconiza o Conselho Federal de Medicina quanto 
aos prontuários médicos; 
 
CONSIDERANDO que o diretor técnico, supervisor, coordenador, chefe ou responsável 
médico dos serviços assistenciais especializados deve possuir título de especialista ou 
certificado de área de atuação, em conformidade com a Resolução CFM nº 2.007, de 8 de 
fevereiro de 2013; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 28 do Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013; 
 
CONSIDERANDO o decidido em sessão plenária do dia 11 de dezembro de 2015, 
 
RESOLVE: 











TEMAS

• ENMG

• PESS

• PEA

• PEV



ELETRONEUROMIOGRAFIA

É a técnica de neurofisiologia que estuda os potenciais elétricos 
originados nos nervos e músculos.



ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MNIO

• Princípios

• Metodologia
• Estimulação
• Registro

• Interpretação
• Anatomia
• Respostas neurofisiológicas
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• Princípios

• Metodologia
• Estimulação
• Registro

• Interpretação
• Anatomia
• Respostas neurofisiológicas



PRINCÍPIOS DA ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MNIO

• Free-run EMG (fEMG): EMG de varredura livre

• Triggered EMG (tEMG): EMG estimulada



EMG DE VARREDURA LIVRE 

CONCEITO:

• Registro de atividade muscular espontânea ou secundária a agressão de nervos.

• Técnica usada em MNIO para detecção de irritação mecânica intraoperatória do
sistema nervoso periférico e dos nervos cranianos.



EMG DE VARREDURA LIVRE 

Objetivo:

• Identificar, em tempo real, em que momento a presença de descargas
neurotônicas sugere uma lesão neurológica em curso.

Aplicabilidade:

• Qualquer procedimento que demande a manipulação de nervos:
• Cirurgias de tumores de fossa posterior e APC
• Cirurgias de coluna e quadril



EMG ESTIMULADA

CONCEITO:

• Consiste em aplicar um estímulo elétrico diretamente numa raiz ou nervo
periférico ou NC e gerar um PAMC a ser registrado no canal muscular
correspondente.



EMG ESTIMULADA

Objetivo:
• Pode ser utilizada como uma ferramenta de mapeamento para detectar a

localização de nervos ou raízes que podem ser difíceis de distinguir de tumores,
fibrose e tecidos gordurosos.

Aplicabilidade:
• Qualquer procedimento que demande a manipulação de nervos:

• Cirurgias de tumores de fossa posterior e APC
• Cirurgias de coluna e quadril



ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MNIO

• Princípios

• Metodologia
• Estimulação
• Registro

• Interpretação
• Anatomia
• Respostas neurofisiológicas



ESTIMULAÇÃO

• Tipos de eletrodos de estimulação:
• Monopolar
• Bipolar 

• Técnica de estimulação:
• Mapeamento de raízes e nervos periféricos
• Mapeamento de nervos cranianos
• Criação de via de entrada ou ressecção
• Determinação de integridade de pedículos na colocação de parafusos pediculares



ESTIMULAÇÃO MONOPOLAR 

• Catodo: Probe único

• Anodo: agulha

• “Peca” na localização  precisa de um nervo

• Apresenta baixa especificidade 

• Fundamental para determinar zona de entrada num tumor

• Apresenta maior sensibilidade 

Jayakar,1993/Kartush et al., 1985/Moller & Jannetta, 1984



• Efeitos indesejáveis: Desvio e propagação de
corrente

• Shunting e Spread

Sangue e LCR no campo cirúrgico Automática alteração 
de impedância

Desvio de corrente
“Shunting” Falso Negativo

Distribuição radial da corrente na 
ponta do probe

Propagação da corrente
“Spread”

Falso Positivo 

ESTIMULAÇÃO MONOPOLAR 



ESTIMULAÇÃO

• Tipos de eletrodos de estimulação:
• Monopolar
• Bipolar 

• Técnica de estimulação:
• Mapeamento de raízes e nervos periféricos
• Mapeamento de nervos cranianos
• Criação de via de entrada ou ressecção
• Determinação de integridade de pedículos na colocação de parafusos pediculares



ESTIMULAÇÃO BIPOLAR  

• Probe: catado e anodo

• Lado a lado ou concêntrico

• Distribuição de corrente mais focada

• Maior densidade de corrente

• Mais precisa localização do nervo

• Spread é menor que com o probe monopolar

• Mais específico, menos sensível



ESTIMULAÇÃO MONOPOLAR X ESTIMULAÇÃO BIPOLAR  

• Vários cenários

• Considerar tipo de cirurgia

• Estrutura neural 

• Distância entre os nervos

• Necessidade de delimitar zona de entrada

• Usar bom senso e noções de anatomia
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MODELOS DE PROBES



ESTIMULAÇÃO

• Tipos de eletrodos de estimulação:
• Monopolar
• Bipolar 

• Técnica de estimulação:
• Mapeamento de raízes e nervos periféricos
• Mapeamento de nervos cranianos
• Criação de via de entrada ou ressecção
• Determinação de integridade de pedículos na colocação de parafusos pediculares



MAPEAMENTO DE RAÍZES E NERVOS PERIFÉRICOS

• Técnica monopolar ou bipolar

• Preferência por bipolar

• Bipolar com ganchos para isolar

• Bipolar concêntrica para cauda equina

• Espaço, tamanho do nervo, tipo de cirurgia, campo molhado



MAPEAMENTO DE RAÍZES E NERVOS PERIFÉRICOS
Parâmetros: 

Raízes nervosas:

• Frequência: 2.11Hz

• Duração de pulso: 0,1 a 0,3 ms

• Intensidade: 2 a 6mA

Nervos periféricos mais delicados: 

• Frequência: 2.11Hz

• Duração de pulso: 0,05 a 0,2ms

• Intensidade: 0.1 a 3mA

Condições que exigem maior limiar:

• Radiculopatias crônicas
• Neuropatias difusas (DM)
• Crianças abaixo de 2 anos



ESTIMULAÇÃO

• Tipos de eletrodos de estimulação:
• Monopolar
• Bipolar 

• Técnica de estimulação:
• Mapeamento de raízes e nervos periféricos
• Mapeamento de nervos cranianos
• Criação de via de entrada ou ressecção
• Determinação de integridade de pedículos na colocação de parafusos pediculares



MAPEAMENTO DE NC 

• Monopolar
• Bipolar 

Parâmetros: 
• Duração: 0.1 a 0.2ms
• Intensidade 0.1 a 2.5-3mA
• Step by step de 0.1mA
• Frequência: 2.1Hz



ESTIMULAÇÃO

• Tipos de eletrodos de estimulação:
• Monopolar
• Bipolar 

• Técnica de estimulação:
• Mapeamento de raízes e nervos periféricos
• Mapeamento de nervos cranianos
• Criação de via de entrada ou ressecção
• Determinação de integridade de pedículos na colocação de parafusos pediculares



VIA DE ENTRADA

• Estimulação monopolar

• Mais sensível

• Menos específica



ESTIMULAÇÃO

• Tipos de eletrodos de estimulação:
• Monopolar
• Bipolar 

• Técnica de estimulação:
• Mapeamento de raízes e nervos periféricos
• Mapeamento de nervos cranianos
• Criação de via de entrada ou ressecção
• Determinação de integridade de pedículos na colocação de parafusos pediculares



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

• Ao posicionar um parafuso pedicular, o
cirurgião espera que o neurofisiologista
elimine o risco do parafuso ter quebrado
a parede medial do pedículo, o que pode
gerar radiculopatia iatrogênica no pós-
operatório.



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

• Catodo: 
• Probe monopolar (ponta bola)

• Anodo: 
• Agulha no campo cirúrgico 
• Musculatura paravertebral contralateral
• Mesmo nível da estimuação



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Etapas:

1) Probe número 2

2) Palpador

3) Orifício/pertuito

4) Parafuso descendo

5) Cabeça do parafuso



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Imagens do Dr.  Ricardo Ferreira
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Imagens do  Dr. Ricardo Ferreira



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Por que estimular o probe na construção do orifício? 

1) Probe número 2

2) Palpador

3) Orifício/pertuito

4) Parafuso descendo

5) Cabeça do parafuso



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Parâmetros/limiares: 

• O parâmetro técnico mais discutido é o limiar usado como critério para reposicionar parafuso.

• A literatura indica desde limiares tão baixos como 6mA e 200µs (Leppanen 1995) até 15mA e
50µs (Glassman 1995).

• Os dois melhores e mais recentes estudos sobre esse tema são os de Lenke e Raynor (2007) e
Parker (2011).

• Lembrar que os estudos devem fornecer limiares de intensidade e duração: o que importa é a
carga total.



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Limiar de estímulo Probabilidade de mal posicionamento Sensibilidade Especificidade

> 8 mA 0.31% 86% 94%

4 –8 mA 17.4% - -

< 4 mA 54.2% 36% 99%

< 2.8 mA 100% 8.4% 100%

Raynor BL, Lenke LG, 2007

Cut off: 
Intensidade de 8mA
Duração de 300µs



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Autor Intensidade (mA) Duração (µs)

Calancie (1994) 7 200

Lenke e Raynor (2007) 8 300

Parker (2011) 10/5 100

Ricardo Ferreira 10 200



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Autor Intensidade (mA) Duração (µs)

Calancie (1994) 7 200

Lenke e Raynor (2007) 8 300

Parker (2011) 10/5 100

Ricardo Ferreira 10 200



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Armadilhas (Falso positivos ou Falsos negativos):

• Raiz com lesão prévia

• Variações anatômicas

• Quebra lateral ou inferior

• Erro técnico na estimulação ou curarização

• Montagem insuficiente

• Parafusos com revestimento ou oxidados

• Densidade óssea

Dicas:
• Correlacionar com a radioscopia

• Correlacionar com o PEM



ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR

Coluna torácica/Escoliose:

• Também monitorizar a colocação dos parafusos

• Os pedículos são mais estreitos, comparados aos lombares

• As vértebras estão rodadas

• A medula está deslocada lateralmente, muito próxima ao pedículo

• Risco de lesão medular na colocação dos parafusos







ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR TORÁCICA

J Neurosurg Spine 20:692–704, 2014
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THE numerous advantages of using pedicle screws 
in the thoracic spine for anchoring long constructs 
are well described,6,36,38,41,65,76,81 and these advan-

tages have led to increasing numbers of procedures using 
WKLV� DSSURDFK�� 7KH� JUHDWHU� GLIÀFXOW\� RI� SODFLQJ� SHGLFOH�
screws in the thoracic versus lumbar spine has also been 
described.27,59,62�7R�WKLV�SRLQW��D�QHXURPRQLWRULQJ�VWUDWHJ\�
WKDW�FRXOG�UHOLDEO\�PLWLJDWH�WKH�ULVN�WR�WKH�VSLQDO�FRUG�DV-
sociated with the implantation of thoracic pedicle screws 
KDV�EHHQ�ODFNLQJ�

In Part 1 of this 2-part report,9 we describe a novel 
QHXURPRQLWRULQJ�WHFKQLTXH�GHVLJQHG�VSHFLÀFDOO\�IRU�SUH-

Neuromonitoring with pulse-train stimulation for  
implantation of thoracic pedicle screws: a blinded and  
UDQGRPL]HG�FOLQLFDO�VWXG\��3DUW����7KH�UROH�RI�IHHGEDFN

Clinical article

BLAIR CALANCIE, PH.D.,1 MIRIAM L. DONOHUE, PH.D.,2 AND ROSS R. MOQUIN, M.D.3

Departments of 1Neurosurgery and 2Cell and Developmental Biology, SUNY Upstate Medical University; and 
3Crouse Neurosciences, Syracuse, New York

Object.�7KH�DXWKRUV�KDYH�UHSRUWHG�LQ�3DUW���RI�WKLV�VWXG\�RQ�D�QRYHO�QHXURPRQLWRULQJ�WHVW�IRU�WKH�SUHYHQWLRQ�
RI�PHGLDO�PDOSRVLWLRQLQJ�RI�WKRUDFLF�SHGLFOH�VFUHZV��,Q�WKH�SUHVHQW�SDSHU�WKH\�H[DPLQH�WKH�LPSDFW�RI�SURYLGLQJ�WKH�
UHVXOWV�RI�WKH�WHVW�DV�LQWUDRSHUDWLYH�IHHGEDFN�WR�WKH�VXUJLFDO�WHDP�

Methods. This is the second part of a 2-part report of a prospective, blinded and randomized neuromonitoring 
VWXG\�GHVLJQHG�WR�ORZHU�WKH�LQFLGHQFH�RI�PHGLDOO\�PDOSRVLWLRQHG�WKRUDFLF�SHGLFOH�VFUHZV��'HWDLOV�RI�WKH�QHXURPRQL-
toring technique and data supporting the alarm criteria used are contained in the companion article (Part 1). For the 
PDMRULW\�RI�SHGLFOH�VFUHZ�SODFHPHQWV��LQWUDRSHUDWLYH�WHVW�UHVXOWV�ZHUH�ZLWKKHOG�IURP�WKH�VWXG\�WHDP��WKDW�LV��WKH�WHDP�
members were blinded to the test results). However, for a limited number of pedicle sites the authors provided one 
RI���IRUPV�RI�WHVWLQJ�IHHGEDFN�WR�WKH�VXUJLFDO�WHDP�����´EUHDN�WKH�EOLQGµ�IHHGEDFN��LI�WHVWLQJ�VXJJHVWHG�WKDW�VFUHZ�
SODFHPHQW�ZRXOG�UHVXOW�LQ�GLUHFW�FRQWDFW�EHWZHHQ�VFUHZ�DQG�WKH�GXUD�PDWHU��DQG����´SODQQHGµ�IHHGEDFN��EHJLQQLQJ�
GXULQJ�WKH�ODWHU�VWDJHV�RI�WKH�VWXG\�DQG�SURYLGHG�IRU�����RI�SHGLFOH�VLWHV��)HHGEDFN�JDYH�WKH�VXUJHRQ�WKH�RSSRUWXQLW\�
WR�DGMXVW�WKH�WUDMHFWRU\�WKDW�WKH�VFUHZ�ZRXOG�XOWLPDWHO\�WDNH�ZLWKLQ�WKH�SHGLFOH��7KH�ÀQDO�VFUHZ�SRVLWLRQ�UHODWLYH�WR�
WKH�SHGLFOH·V�PHGLDO�ZDOO�IRU�DOO�VLWHV�LQ�ZKLFK�IHHGEDFN�ZDV�ZLWKKHOG�IURP�WKH�VXUJLFDO�WHDP�ZDV�FRPSDUHG�ZLWK�WKH�
VFUHZ�SRVLWLRQ�IRU�WKRVH�VLWHV�LQ�ZKLFK�HLWKHU�IRUP�RI�IHHGEDFN��´EUHDN�WKH�EOLQGµ�RU�´SODQQHGµ��ZDV�SURYLGHG�WR�DQG�
DFWHG�XSRQ�E\�WKH�VXUJLFDO�WHDP�

Results.�2I�WKH�����SHGLFOH�WUDFNV�WHVWHG�DPRQJ�WKH����VXUJLFDO�FDVHV�LQFOXGHG�LQ�WKLV�VWXG\��D�WRWDO�RI�����ZHUH�
RSHUDWHG�XSRQ�ZLWKRXW�DQ\�IRUP�RI�IHHGEDFN��3ODQQHG�IHHGEDFN�ZDV�SURYLGHG�IRU�DQ�DGGLWLRQDO�����SHGLFOH�WUDFNV��RI�
ZKLFK����WULJJHUHG�DQ�LQWUDRSHUDWLYH�DODUP��HYRNHG�HOHFWURP\RJUDP�UHVSRQVH�LQ�OHJ�PXVFOHV�WR�VWLPXOXV�LQWHQVLW\�) 
���P$��OHDGLQJ�WR�D�ZDUQLQJ�WR�WKH�VXUJLFDO�WHDP�RI�D�PHGLDOO\�ELDVHG�SHGLFOH�WUDFN��)LQDOO\��WKH�EOLQG�ZDV�EURNHQ����
WLPHV��LQ�HDFK�FDVH�ZKHQ�WHVWLQJ�UHYHDOHG�D�SDUWLFXODUO\�ORZ�WKUHVKROG��)���P$��IRU�HYRNHG�UHVSRQVHV�LQ�OHJ�PXVFOHV�
ZKHQ�VWLPXODWLQJ�DORQJ�WKH�SHGLFOH�WUDFN�ZLWK�WKH�EDOO�WLSSHG�SUREH��$V�GHWDLOHG�LQ�WKH�FRPSDQLRQ�SDSHU�WR�WKLV�RQH��
WKHUH�ZHUH����VFUHZV�ZLWK�WKUHDGV�O\LQJ�DW�OHDVW���PP�PHGLDO�WR�WKH�SHGLFOH�ZDOO��,Q�DOO����LQVWDQFHV���������HLWKHU�
WKHVH�VFUHZV�ZHUH�LQ�WKH�´QR�IHHGEDFNµ�FDWHJRU\��Q� �����RU�WKH\�ZHUH�LQ�D�IHHGEDFN�FDWHJRU\�EXW�WKH�VXUJHRQ�HOHFWHG�
WR�QRW�UHYLVH�WKH�SHGLFOH�WUDFN�WUDMHFWRU\��7ZR�SDWLHQWV�UHWXUQHG�WR�WKH�RSHUDWLQJ�URRP�IRU�UHYLVLRQ�RI�VFUHZ�SODFHPHQWV�
EHFDXVH�WKH�VFUHZV�ZHUH�HQFURDFKLQJ�XSRQ�WKH�FHQWUDO�FDQDO��WKH�SHGLFOH�WUDFNV�IRU�WKHVH�VFUHZV�KDG�EHHQ�LQ�WKH�´QR�
IHHGEDFNµ�FDWHJRU\�

Conclusions.�7KLV�LV�WKH�ÀUVW�EOLQGHG�DQG�UDQGRPL]HG�VWXG\�WR�SURYH�WKDW�LPSOHPHQWLQJ�D�QRYHO�QHXURPRQLWRU-
LQJ�VWUDWHJ\�GXULQJ�SODFHPHQW�RI�WKRUDFLF�SHGLFOH�VFUHZV�FDQ�VLJQLÀFDQWO\�UHGXFH�WKH�LQFLGHQFH�RI�FOLQLFDOO\�UHOHYDQW�
thoracic pedicle screw medial malpositioning.
(http://thejns.org/doi/abs/10.3171/2014.2.SPINE13649)

KEY WORDS� � � �� � � LQWUDRSHUDWLYH�QHXURPRQLWRULQJ� � � �� � � ERQH�VFUHZV� � � �� � � VSLQH� � � �� � �  
WKRUDFLF�YHUWHEUDH� � � �� � � WKRUDFLF�VXUJLFDO�SURFHGXUHV

See the corresponding article in this issue, pp 675–691.

Abbreviations used in this paper: $E+� �DEGXFWRU�KDOOXFLV��$EV�
 �DEGRPLQDO�PXVFOHV��%%�)%� �EUHDN�WKH�EOLQG�IHHGEDFN��(0*� �
HOHFWURP\RJUDP��,&V� � LQWHUFRVWDO�PXVFOHV��0(3� �PRWRU�HYRNHG�
SRWHQWLDO�� 3/�)%�  � SODQQHG� IHHGEDFN�� 66(3�  � VRPDWRVHQVRU\�
HYRNHG�SRWHQWLDO��7$� �WLELDOLV�DQWHULRU�
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POSTERIOR transpedicular spinal instrumentation and 
fusion is used to treat a variety of disorders of the 
thoracic spine,13,28,44,66 following on from the origi-

QDO� DSSOLFDWLRQ� RI� WKLV� À[DWLRQ� DSSURDFK� LQ� WKH� OXPER-
sacral spine.1,24,58,71� 7KH� FRPELQDWLRQ� RI� D� ODUJHU� FDQDO�
GLDPHWHU� ZLWK� JUHDWHU� PRELOLW\� RI� QHUYH� URRWV� VXJJHVWV�
WKDW�D�PHGLDOO\�PDOSRVLWLRQHG�OXPERVDFUDO�SHGLFOH�VFUHZ�
ZLOO�EH�OHVV�OLNHO\�WR�FDXVH�QHXURORJLFDO�GHÀFLW�FRPSDUHG�
with a screw encroaching upon the thoracic spinal canal. 
1XPHURXV�UHSRUWV�FRQÀUP�ERWK�WKH�JUHDWHU�WHFKQLFDO�GLI-
ÀFXOW\� RI� SODFLQJ� WKRUDFLF�OHYHO� SHGLFOH� VFUHZV� DQG� WKH�
JUHDWHU� ULVN� WR� QHXUDO� HOHPHQWV³SDUWLFXODUO\� WKH� VSLQDO�
FRUG³VKRXOG� D� VFUHZ�EUHDFK� WKH�PHGLDO�ZDOO� RI� D� WKR-
racic pedicle and cause stenosis of the spinal canal.26,44,50,55

Neuromonitoring with pulse-train stimulation for  
LPSODQWDWLRQ�RI�WKRUDFLF�SHGLFOH�VFUHZV��D�EOLQGHG�DQG� 
randomized clinical study. Part 1. Methods and alarm criteria

Clinical article

BLAIR CALANCIE, PH.D.,1 MIRIAM L. DONOHUE, PH.D.,2 COLIN B. HARRIS, M.D.,3  
GREGORY W. CANUTE, M.D.,4 AMIT SINGLA, M.D.,1 KAITLIN G. WILCOXEN, B.SC.,1  
AND ROSS R. MOQUIN, M.D.4

Departments of 1Neurosurgery and 2Cell and Developmental Biology, SUNY Upstate Medical University; 
3Syracuse Orthopedic Specialists; and 4Crouse Neurosciences, Syracuse, New York

Object.�5HSRUWV�RI�WKH�DFFXUDF\�RI�H[LVWLQJ�QHXURPRQLWRULQJ�PHWKRGV�IRU�GHWHFWLQJ�RU�SUHYHQWLQJ�PHGLDO�PDOSR-
VLWLRQLQJ�RI�WKRUDFLF�SHGLFOH�VFUHZV�KDYH�YDULHG�ZLGHO\�LQ�WKHLU�FODLPHG�HIIHFWLYHQHVV��7KH�REMHFW�RI�WKLV�VWXG\�ZDV�WR�
develop, test, and validate a novel neuromonitoring method for preventing medial malpositioning of pedicle screws 
in the thoracic spine during surgery. 

Methods.�7KLV� LV� D� SURVSHFWLYH�� EOLQGHG� DQG� UDQGRPL]HG� VWXG\�XVLQJ� D� QRYHO� FRPELQDWLRQ� RI� LQSXW� ���SXOVH�
VWLPXOXV�WUDLQV�GHOLYHUHG�ZLWKLQ�WKH�SHGLFOH�WUDFN��DQG�RXWSXW��HYRNHG�HOHFWURP\RJUDSK\�IURP�OHJ�PXVFOHV��WR�GHWHFW�
SHGLFOH�WUDFN�WUDMHFWRULHV�WKDW³RQFH�LPSODQWHG�ZLWK�D�VFUHZ³ZRXOG�FDXVH�WKDW�VFUHZ�WR�EUHDFK�WKH�SHGLFOH·V�PHGLDO�
wall and encroach upon the spinal canal. For comparison, the authors also used screw stimulation as an input and 
HYRNHG�HOHFWURP\RJUDP�IURP�LQWHUFRVWDO�DQG�DEGRPLQDO�PXVFOHV�DV�RXWSXW�PHDVXUHV�� ,QWUDRSHUDWLYH�HOHFWURSK\VL-
RORJLFDO�ÀQGLQJV�ZHUH�FRPSDUHG�ZLWK�SRVWRSHUDWLYH�&7�VFDQV�E\�PXOWLSOH�UHYLHZHUV�EOLQGHG�WR�SDWLHQW�LGHQWLW\�RU�
LQWUDRSHUDWLYH�ÀQGLQJV�

Results.�'DWD�ZHUH�FROOHFWHG�IURP����SDWLHQWV��LQ�ZKRP�����VFUHZV�ZHUH�LPSODQWHG�EHWZHHQ�WKH�7���DQG�/���
YHUWHEUDO�OHYHOV��$�WRWDO�RI����VFUHZV�HQGHG�XS�ZLWK�VFUHZ�WKUHDGV�HQFURDFKLQJ�RQ�WKH�VSLQDO�FDQDO�E\�DW�OHDVW���PP��
3XOVH�WUDLQ�VWLPXODWLRQ�ZLWKLQ� WKH�SHGLFOH� WUDFN�XVLQJ�D�EDOO�WLSSHG�SUREH�DQG�HOHFWURP\RJUDSK\�IURP�ORZHU� OLPE�
PXVFOHV�FRUUHFWO\�SUHGLFWHG�DOO�����������RI�WKHVH�PHGLDOO\�PDOSRVLWLRQHG�VFUHZV��7KH�FRPELQDWLRQ�RI�SHGLFOH�WUDFN�
VWLPXODWLRQ�DQG�HOHFWURP\RJUDP�UHVSRQVH�IURP�OHJ�PXVFOHV�SURYHG�WR�EH�IDU�PRUH�HIIHFWLYH�LQ�SUHGLFWLQJ�WKHVH�PHGL-
DOO\�PDOSRVLWLRQHG�VFUHZV�WKDQ�ZDV�GLUHFW�VFUHZ�VWLPXODWLRQ�DQG�DQ\�RI�WKH�WDUJHW�PXVFOHV��LQWHUFRVWDO��DEGRPLQDO��RU�
ORZHU�OLPE�PXVFOHV��ZH�PRQLWRUHG��%DVHG�RQ�UHFHLYHU�RSHUDWLQJ�FKDUDFWHULVWLF�DQDO\VLV��WKH�FRPELQDWLRQ�RI����P$�
�ORZHU�DODUP��DQG����P$�VWLPXODWLRQ�LQWHQVLWLHV�SURYHG�PRVW�HIIHFWLYH�IRU�GHWHFWLRQ�RI�SHGLFOH�WUDFNV�WKDW�XOWLPDWHO\�
JDYH�ULVH�WR�PHGLDOO\�PDOSRVLWLRQHG�VFUHZV��$GGLWLRQDO�UHVXOWV�SHUWDLQLQJ�WR�WKH�LPSDFW�RI�IHHGEDFN�RI�WKHVH�WHVW�UH-
VXOWV�RQ�VXUJLFDO�GHFLVLRQ�PDNLQJ�DUH�SURYLGHG�LQ�WKH�FRPSDQLRQ�UHSRUW�

Conclusions. This novel neuromonitoring approach accurately predicts medially malpositioned thoracic screws. 
7KH�DSSURDFK�FRXOG�EH�UHDGLO\�LPSOHPHQWHG�ZLWKLQ�DQ\�VXUJLFDO�SURJUDP�WKDW�LV�DOUHDG\�XVLQJ�FRQWHPSRUDU\�QHXUR-
PRQLWRULQJ�PHWKRGV�WKDW�LQFOXGH�WUDQVFUDQLDO�VWLPXODWLRQ�IRU�PRQLWRULQJ�PRWRU�HYRNHG�SRWHQWLDOV�
(http://thejns.org/doi/abs/10.3171/2014.2.SPINE13648)
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ESTIMULAÇÃO TRANSPEDICULAR TORÁCICA

PARÂMETROS:

• Estimulação do pertuito e a cabeça do parafuso

• Duração: 0,2ms
• Trains de 4 pulsos
• ISI de 2ms

• Frequência: 3Hz
• Intensidade:

• 10 a 15mA para o pertuito
• 30mA para a cabeça do parafusos
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NC e MÚSCULOS DE REGISTRO

NC MÚSCULO
III-Oculomotor Reto inferior; reto medial 

IV-Troclear Oblíquo superior

V-Trigêmio Masséter

VI-Abducente Reto lateral

VII-Facial Frontalis; Orb.oculi; Orb. Oris; Mentalis

IX-Glossofaríngeo Estilofaríngeo (próximo ao palato mole)

X-Vago Pregas vocais

XI-Acessório Trapézio

XII-Hipoglosso Língua



MAPA DE 
MIÓTOMOS

RAIZ MÚSCULOS

C2-C3 Esternocleidomastóideo

C4 Trapézio

C5 Deltóide; Bíceps

C6 Bíceps; Braquioradial; Pronador redondo

C7 ECD; Tríceps

C8-T1 APB; ADM

T2-T5 Intercostais 

T6-T12 Reto abdominais

L1-L2 Ileopsoas

L3 Quadriceps

L4 Tibial anterior 

L5 Fibular longo

S1 Gastrocnêmio

S2 Abdutor do hálux

S3-S4 Esfíncter anal externo 



PARÂMETROS DE REGISTRO

EMG espontânea: 

• Sensibilidade: 50µV 

• Filtro: 3Hz a 3-10KHz

• Varredura: 100 a 200ms/div

EMG estimulada:

• Sensibilidade: 200 a 2000µV 

• Filtro: 20Hz a 1KHz

• Varredura: 2 a 7ms/div
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CORRELAÇÃO ANÁTOMO-NEUROFISIOLÓGICA

• Saber selecionar os músculos representativos das estruturas neurais em risco.

• Músculos de inervação craniana e mapa de miótomos

• Os músculos são inervados por mais de uma raiz

• Uma única raiz pode contribuir com a inervação de vários músculos
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EMG estimulada: CMAP

EMG espontânea: Descargas neurotônicas

• Atividade espontânea por irritação neural

RESPOSTAS NEUROFISIOLÓGICAS



Bursts

Trains

Spikes

TIPOS DE RESPOSTA



Spikes

• Despolarização de um axônio
• ~ 1 MUP

TIPOS DE RESPOSTA



Bursts • Ativação de multiplos axônios

TIPOS DE RESPOSTA



• Ao contrário dos bursts, os trains têm longa duração (segundos a minutos).

• Descargas repetitivas de alta frequência

• Periódicas e prolongadas

• Podem persistir após cessar atividade irritativa

• Associados a tração, contusão, calor, irrigação salina

• Vários tipos: Train tipo A, B e C

TRAINS



Train A

• Sinusoidal
• Alta frequência
• Início e final súbitos
• Mileseg a segundos

TIPOS DE RESPOSTA

Romstock et al., 2000



Train B

• Sequência regular ou irregular de um único componente

• Spikes ou Bursts

• Minutos a horas

TIPOS DE RESPOSTA

Romstock et al., 2000



Train C

• Atividade irregular contínua

• Sobreposição de vários componentes

TIPOS DE RESPOSTA

Romstock et al., 2000



RESPOSTAS NEUROFISIOLÓGICAS NA EMG ESPONTÂNEA

• Não há consenso sobre a necessidade dessa classificação.

• Em resumo, são descargas neurotônicas .

• Não há consenso na especificidade destas descargas em predizer injúria irreversível.

• Avaliar o contexto cirúrgico específico/Timing intraoperatório

• Considerar amplitude, duração e correlação com a monobra cirúrgica

Prell, Rampp, Romstock, Fahlbusch, & Strauss, 2007; Prell et al., 2010; Romstock et al., 2000. 

Holland & Kostuik, 1997
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Armadilhas:

• Fontes de interferência, ruído, bloqueio anestésico...
• Nervo “doente” com limiar alterado
• Lesão abrupta do nervo sem descarga neurotônica
• Silêncio elétrico pós-dercargas repetidas: lesão? Ou melhora?
• Coto distal gerando descargas neurotônicas
• Superficialização do plano anestésico gerando atividade muscular voluntária
• Estenoses de canal ou foraminais
• Isquemia e Injúria por eletrocautério
• Correlacioanar com PEM



ELETRONEUROMIOGRAFIA

Conclusão: 

• A EMG está presente em quase a totalidade dos protocolos de MNIO
multimodal utilizados, tornando seu conhecimento fundamental.
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