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Unidade motora 



• Por que é relevante o estudo da 
unidade motora?



• Estudo quantitativo versus qualitativo.

- Qualitativo:

Presença ou ausência de anormalidade 
(desnervação). 

- Quantitativo:

Grau de desnervação



Eletromiografia



• Pode ser estudada qualitativamente com 
eficiência. 

• Como têm se desenvolvido os estudos 
quantitativos dos NMI?



Quantificação de perda de NMI

• MUNE: estimativa do número de unidades
motoras. 

• Técnica incremental descrita inicialmente em
1971 por McComas.  

- McComas AJ, Fawcett P, Campbell M, Sica R. Electrophysiological estimation 
of the number of motor units within a human muscle. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1971;34:121-131.







MUNE incremental

• EDB com 199  60 (McComas et al. 1971).

• ACP com 253  34 (Brown et al. 1972). 

• Dificuldades técnicas:

Alternância 

Tamanho médio das unidades motoras 
aparentemente subestimado (Feasby et al. 
1974). 



• Padrão ouro para contagem de unidades 
motoras? 

• Teste em animais: músculo sóleo de ratos.

- MUNE resultou em metade do número total de 
fibras mielinizadas com > 5M diâmetro 
conforme constatado por estudo anatômico 
direto (Eisen et al. 1974). 





MUNE múltiplos pontos

• Técnica que se 
aproveita de certas 
propriedades dos 
nervos para obter os 
SMUP. 

• Brown et al. 1976; 
Kadrie et al. 1976; 
Doherty et al. 1993; 

• de Azevedo 2014.



MUNE múltiplos pontos

• Músculo ACP: 288  95 e 
no grupo mais idoso 139 
 68 (Doherty et al. 1993)

• ICC = 0,88 
• Figura. 167 V/ms - 46793 V/ms -

MUNE de 280 

• Limitações:

-duração

-restrito a certos músculos

-subestima o tamanho da 
UM



Spike-Triggered MUNE

• Vantagem de poder ser utilizada em músculos 
proximais. 

• Eletrodo intra-muscular + eletrodo de 
superfície (Brown et al. 1988; Bromberg et al. 
1995). 

• Cada SMUP é promediado e cerca de 15 
amostras diferentes são coletadas por 
músculo.  



Spike-Triggered MUNE

• Valores normativos 
obtidos foram: 190  55 
na eminência tenar e 
398  150 no bíceps 
braquial (Brown et al. 
1988).

• Boa reprodutibilidade 
mas elevada 
variabilidade individual 
em pacientes com ELA. 



Spike-Triggered MUNE

• Limitações:

-Subestima o tamanho das unidades motoras

-Técnica invasiva

-Depende de software limitado a algumas 
máquinas 



Índice neurofisiológico

• Índice baseado no CMAP, latência motora 
distal e ondas F do músculo ADM (de Carvalho 
et al. 2001 e 2005). 

• (CMAPamp/LMD) x Freq onda F

• Técnica se mostrou reprodutível e capaz de 
quantificar a perda de unidades motoras em 
pacientes com ELA. 

Quantitating progression in ALS de Carvalho et 
al. 2005 Neurology. 



Índice neurofisiológico

• Mostrou queda similar ao MUNE em pacientes 
com ELA e reprodutibilidade similar. 

-Quantitating progression in ALS de Carvalho et al. 2005 
Neurology. 

• Limitações: 

-um único músculo 

-depende da onda F



MUNIX

• Índice do número de unidades motoras. 
Desenvolvido em 2004 por Nandedkar e 
colaboradores. 

• Trabalho inicial comparando controles mais 
jovens e mais idosos (>60 anos).  

• Nandedkar SD, Nandedkar DS, Barkaus PE, Stalberg EV: Motor 
unit number index (MUNIX). IEE Trans Biomed Eng. 2004 
Dec;51(12):2209-11.



MUNIX

APB= 247 44

ADM= 241 65

TA= 195 24 

• Motor Unit Number Index (MUNIX): Reference values of five
different muscles in healthy subjects from a multi-centre 
study. Neuwirth et al 2011 Clinical neurophysiology. 







MUNIX

• Com os sinais obtidos do CMAP e dos padrões 
interferências de superfície (SIP) é calculado o 
chamado ICMUC. 







MUNIX

• Reprodutibilidade é uma característica fundamental 
para um marcador de perda de unidades motoras. 

• Indivíduos saudáveis:

-Hipotenar: ICC = 0,64;   CV = 16,8%  11,3

(Nandedkar et al. 2010).

-ADM: ICC = 0,62 APB : ICC = 0,52

(Neuwirth et al. 2011).

-Hipotenar:  ICC = 0,86;   CV = 15,3%

(Ahn et al., 2010). 



MUNIX

• Pacientes com ELA:
- Eminência hipotenar: ICC= 0,89; 

CV= 25,8% 26,8 

- Eminência tenar: ICC= 0,89; 

CV= 20,5% 13,6 

(Nandedkar et al., 2011).

- APB: ICC= 0,89;  CV= 23,7 (16)

- ADM: ICC= 0,81;  CV= 21,5 (15,1)

(Escorcio-Bezerra et al. 2016).



• Variabilidade significativamente 
aumentada em pacientes com ELA. Qual 
a importância do achado? 







MUNIX

• 21 indivíduos saudáveis: 
MUNIX no momento zero 
e após três meses. 

- ADM, APB, TA. 

- Média de 3 MUNIX versus 
valor isolado. 

- Escorcio-Bezerra ML, de Oliveira 
AS, de Oliveira Braga NI, Manzano
GM. Improving the reproducibility 
of Motor Unit Index Number 
(MUNIX). Muscle Nerve 2016; Jul 
20.



• Como o MUNIX se sai no seguimento de 
pacientes com ELA?



• Queda progressiva do MUNIX em relação ao MUNE 
incremental. Seis pacientes com ELA no músculo 
ADM com seguimento ao longo de cerca de 6 meses 
(e reprodutibilidade medida no mesmo dia).

• MUNIX: CV= 26%; 
9,4% de queda média 

• IS-MUNIX: CV= 44%;
5,6% de queda média

• Furtula J, Johnsen B, Christensen PB, Pugdahl K, Bisgaard C, Christensen MK, Arentsen J, 
Frydenberg M, Fuglsang-Frederiksen A. MUNIX and incremental stimulation MUNE in ALS 
patients and control subjects. Clin Neurophysiol 2013 Mar; 124(3):610-8.





• Realizados MUNIX e HD-
MUNE na eminência tenar
de 18 pacientes com ELA. 

• Ambas se correlacionaram e 
as taxas de queda não
foram significativamente
diferentes. 

• Boekestein WA, Schelhaas HJ, van Putten MJ, 
Stegeman DF, Zwarts MJ, van Dijk JP. Motor unit 
number index (MUNIX) versus motor unit 
number estimation (MUNE): a direct 
comparison in a longitudinal study of ALS 
patients. Clin Neurophysiol. 2012 Aug; 123 (8): 
1644-9.



• Multicêntrico com 51 pacientes com ELA em 
seis músculos e seguimento realizado ao longo 
de 15 meses (cerca de seis medições). 

• Neuwirth C, Barkhaus PE, Burkhardt C, Castro J, Czell D, de Carvalho M, 
Nandedkar S, Stalberg E, Weber M. tracking motor neuron loss in a set of 
six muscles in amyotrophic lateral sclerosis using the Motor Unit Number 
Index (MUNIX): a 15-month longitudinal multicentre trial. J Neurol
Neurosurg Psychiatry. 2015 Nov; 86(11):1172-9.  









• Permite observar padrões 
específicos de 
determinadas patologias.

• Split-hand syndrome
• SI MUNIX = APB X FDI / ADM 

• Kim DG, Hong YH, Shin JY, 
Park KH, Sohn SY, Lee KW, Park 
KS, Sung JJ. Split-hand 
phenomenon in amyotrophic 
lateral sclerosis: a motor unit 
number index study. Muscle 
Nerve. 2016 53:885-8.



• A técnica pode quantificar
perda axonal em outras
patologias?

• MUNIX sumscore (TA, APB e 
ADM) se correlacionou com 
o grau de severidade da 
doença em 14 pacientes
com PDIC (MRC; ONLS; R-
ODS). 

• Delmont E, Benvenutto A, Grimaldi S, 
Duprat L, Philibert M, Pouget J, 
Grapperon AM, Salort-Campana E, 
Sévy A, Verschueren A, Attarian S. 
Motor unit number index (MUNIX): Is 
it relevant in chronic inflammatory 
demyelinating polyradiculoneurpathy
(CIDP)? Clin Neurophysiol. 2016 Mar; 
127(3):1891-4



• Como o MUNIX e outros métodos 
quantitativos podem potencialmente ser 
usados?



• Foi estudado em pré-sintomaticos?

• Dezenove portadores assintomáticos de 
mutação no gene SOD1 com vários meses de 
seguimento.  

• Aggarwal A, Nicholson G. Detection of preclinical neuron loss 
in SOD1 mutation carriers using unit number estimation. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002;73(2): 199-201. 





• Primeiro estudo a detectar perda neuronal em 
pacientes com ELA antes do início dos 
sintomas. 

• Sugere que há um período pré-clínico longo e 
que essa perda geralmente não se dá de 
forma rápida e acelerada. 



• Estudo de pré-sintomáticos com MUNIX. 

• Sem sinais de perda da neurônio motor inferior 
em ao menos uma extremidade. 

• 18 pacientes com ELA + 21 controles.

• Separados os músculos que se mantinham não 
afetados em ao menos duas avaliações 
consecutivas. 
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Months 

Presymptomatic interval  

ALSFRS subscore 100 100 100 100 80±18 77±16 

HHD 100 96±4 95±6 91±2 80±18 66±21 

APB mean-MUNIX 100 80±16 75±18 72±6 70±21 62±18 

ADM mean-MUNIX 100 90±10 84±24 79±13 73±16 55±23 

NI 100 89±17 87±23 85±21 70±19 52±26 

ALSFRS-R arm subscore 

 

Handgrip strength (HHD) 

Clinical measures: Electrophysiological measures: 

* * * 
* * 
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Months 

Presymptomatic interval  

ALSFRS subscore 100 100 100 100 80±18 77±16 

TA mean-MUNIX 

 

100 87±13 82±14 74±11 71±22 63±33 

ALSFRS-R leg subscore 
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• Essa é uma vantagem que se aplica a outros 
métodos quantitativos: 

queda longitudinal vs valor de corte absoluto. 

• Qual a importância do seguimento pré-
clínico?

- Inclusão de um número maior de pacientes

- Período em que é maior a chance de uma 
determinada intervenção terapêutica ser 
eficaz. 



• Método versátil. 

- Permite o seguimento de um grupo maior de 
músculos e de músculos não avaliados por 
outros métodos (orbiculares dos olhos e 
boca). 

- Ahn SW, Kim KW, Kim JE, Shin JY, Kim DG, Lee KW, Sung JJ. Motor unit number 

index (MUNIX) in the orbiculari oculi muscle of healthy subjects. Muscle 
Nerve. 2015 Feb; 51(2):197-200. 



• Paciente masculino de 58 
anos início há 10 meses 
com dificuldade 
progressiva para 
deglutição e alteração da 
voz. 

• Notou também maior 
fadiga para atividades 
diárias. 

• Exame fisico normal com 
reflexos patelares vivos.

• EMG mostrando 
condução normal e 
desnervação crônica em 
segmento bulbar e sinais 
leves (de desnervação) 
em segmento cervical. 

T1 - ZERO

TA ACP ADM

132 164 194

T2 – follow-up 1 (4 meses)

TA ACP ADM

133 102 172

T3 – follow-up 2 (8 meses)

TA ACP ADM

110 95 110



• Paciente de 28 anos com 
fraqueza progressiva em 
extremidade superior 
direita há 7 meses. 

• Exame físico mostrando 
reflexos vivos em 
extremidades inferiores e 
atrofia de mão direita 
com fraqueza em 
musculatura intrínseca de 
mão. 

• EMG com condução 
normal e desnervação
crônica em segmento 
cervical bilateralmente

T1 - ZERO

TA ACP ADM

141 203 128

T2 – follow-up 1 (3 meses)

TA ACP ADM

132 210 138

T3 – follow-up 2 (9 meses)

TA ACP ADM

145 214 119



• MUNIX:

- Vantagens inerentes a todo método 
quantitativo.

- Vantagens de um método prático e que 
consome pouco tempo.



Obrigado


