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RESUMO 

 
Dentre as distrofias musculares, a distrofia muscular de Duchenne (DMD) é a doença 

neuromuscular genética mais comum. A sinalização autonômica anormal é cada vez mais 

reconhecida como um sintoma importante em doenças neuromusculares, pois a degeneração 

progressiva e atrofia acontecem tanto nos músculos esqueléticos quanto no miocárdio. Diante 

disto, é importante avaliar a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) dos indivíduos com 

DMD, que reflete a atividade do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) sobre o nódulo sinusal. 

O objetivo deste estudo é caracterizar a modulação autonômica de pessoas com distrofia 

muscular de Duchenne, comparar os resultados com os de indivíduos com DMD em uso de 

betabloqueador (BB). Foram avaliados 90 adolescentes, sendo 30 com DMD, todos meninos, 

com idade entre 11 e 18 anos. Para grupo controle avaliamos 30 com DMD em uso de BB e 

30 sujeitos com desenvolvimento típico, todos pareados por idade e sexo. Para a avaliação da 

funcionalidade foram aplicadas as escalas Vignos, Motor Function Measure Scale (MFM) e 

Egen Klassifikation (EK). A análise da VFC  foi feita com o Polar ProTrainer 800CX, com os 

adolescentes em repouso respirando espontaneamente por 25 minutos. Os resultados 

mostraram que o comprometimento autonômico que os indivíduos com DMD apresentam, 

promovem diminuição dos intervalos RR (mean RR) por aumento simpático (0V%) e redução 

parassimpática (2LV% e 2UV%). Além disso, diminui a complexidade (Shannon Entropy) e 

propriedades fractais a longo prazo (α2). A terapia com betabloqueadores age apenas na 

frequência cardíaca (FC) média, mas não sobre o tempo decorrido entre os intervalos RR 

adjacentes, entretanto os BB exercem efeito sobre as propriedades fractais a longo prazo (α2). 

Em conclusão, os sujeitos com DMD apresentam redução de tônus parassimpático e aumento 

simpático. Além disso, a terapia com BB não parece influenciar na modulação autonômica 

 

Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Frequência Cardíaca, Sistema Nervoso 

Autônomo. 

 

 



ABSTRACT 

 

Among Muscular Dystrophies, Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most 

common genetic neuromuscular disease. Abnormal autonomic signaling is increasingly 

recognized as an important symptom in neuromuscular diseases, since the progressive 

degeneration and atrophy occur in both skeletal muscle and in the myocardium. Given this, it 

is important to evaluate the heart rate variability (HRV) of patients with DMD, which reflects 

the Autonomic Nervous System (ANS) activity on the sinus node. Objective: To characterize 

the autonomic modulation of people with Duchenne muscular dystrophy, compare the results 

with those of patients with DMD using beta-blockers (BB). We evaluated 90 adolescents, 30 

with DMD, all boys, aged 11 and 18. To control group evaluated 30 with DMD using BB and 

30 subjects with normal development, all matched for age and sex. For the assessment of 

functionality we applied Vignos scales, Motor Function Measure Scale (MFM) and Egen 

Klassifikation (EK). HRV analysis was made with the Polar ProTrainer 800CX with 

adolescents at rest spontaneously breathing for 25 minutes. The results showed that the 

autonomic impairment that individuals with DMD exhibit, promote reduction of RR intervals 

(mean RR), increased sympathetic (0V%) and parasympathetic reduction (% 2LV and 

2UV%). It also decreases the complexity (Shannon Entropy) and fractal properties long term 

(α2). Therapy with beta-blockers act only in heart rate (HR) average, but not on the time 

elapsed between adjacent RR intervals, though the BB exert effect on the fractal properties in 

the long term (α2). In conclusion, the subjects with DMD show a reduction of 

parasympathetic tone and increased sympathetic. Moreover, BB therapy does not seem to 

influence the autonomic modulation. 

 

Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Heart Rate, Autonomic Nervous System. 
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1 INTRODUÇÃO  
Dentre as distrofias musculares estão as distrofinopatias, descritas inicialmente em 

1868, quando o neurologista francês Guillaine Benjamin Amand Duchenne publicou uma 

série de casos que definia a distrofia muscular de Duchenne (DMD) como a perda progressiva 

dos movimentos, afetando inicialmente os membros inferiores e posteriormente os superiores, 

com hipertrofia dos músculos afetados, aumento intersticial do tecido conjuntivo e aumento 

significativo de tecido adiposo nos músculos em estágios avançados de deterioração (Adams, 

1975; Kenneth, 2003). 

A DMD é a doença neuromuscular recessiva mais comum, produzida por uma 

mutação do gene que codifica a enzima distrofina (gene DMD – o maior gene humano, que se 

estende por cerca de 2.4Mb em Xp21.2, e é composto por 79 exons), localizada no braço 

curto do cromossomo X, (Athanasopoulos et al, 2011) na região Xp21 (Li et al 2012; Lue et 

al, 2009). Dois terços dos casos são herdados através de mães portadoras ou surgem de 

mosaicismo germinal (Li et al, 2012) o qual pode resultar de uma mutação que ocorre durante 

o desenvolvimento pós-zigótico e é propagada para apenas um subconjunto das células 

adultas (Žilina et al., 2015). Os tipos de mutação mais comuns são: deleção de um ou mais 

exons (65%), e o restante por duplicações de um ou mais exons (Li et al, 2012). E sua 

incidência é de 1:3000-6000 nascimentos de meninos (Jung et al, 2012). 

O quadro clínico na DMD segue com fraqueza muscular progressiva proximal, que 

geralmente aparece antes da idade de cinco anos, quando já se evidencia a pseudo-hipertrofia 

de panturrilhas, seguida de eventual dificuldade de marcha. Nas fases iniciais, o levantar 

miopático (sinal de Gowers) e a marcha digitígrada, com báscula de quadril são 

característicos, o acometimento da cintura escapular ocorre entre os seis e sete anos (Jung et 

al, 2012).  

Conforme a doença progride, a maioria dos pacientes apresentam sinais e sintomas 
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diversos, incluindo contraturas articulares e escoliose agravada por lordose lombar (Jung et al, 

2012; Romfh & Mcnally, 2010). Em geral, os pacientes com DMD perdem a marcha e 

utilizam cadeira de rodas aproximadamente com 15 anos de idade (Jung et al, 2012). Em 

situações nas quais não são realizadas intervenções adequadas de tratamento, estima-se que 55 

a 90% dos pacientes com DMD morrem por falência respiratória entre 16 e 19 anos e 

raramente após os 25 anos de idade (Eagle et al, 2002).  

 Associada à progressão da doença, a fraqueza muscular interfere negativamente na 

funcionalidade das pessoas com DMD, sendo que a perda da funcionalidade é o que acarreta 

maior restrição na participação destes indivíduos, restringindo seu envolvimento em situações 

de vida diária como estudo, atividade física e atividades de lazer, dentre outras. Esta 

afirmação fundamenta a importância da avaliação contínua da perda funcional nesses sujeitos, 

no entanto, os testes de força muscular, normalmente utilizados, podem não refletir as 

habilidades funcionais para os indivíduos com DMD (Bérard et al., 2005). Para isso, surgiram 

as escalas de avaliação funcional como a Egen Klassification (EK) e Motor Function Measure 

scale (MFM), ambas no sentido de avaliar a funcionalidade afim de direcionar o tratamento de 

forma a melhorar a participação destes indivíduos (Brunherotti et al., 2007; Vuillerot  et al., 

2012) 

Da mesma forma que a funcionalidade dos membros precisa ser avaliada em busca de 

melhor qualidade de vida para as pessoas com DMD, o coração, que tem sido apontado como 

principal causa de morte (Inoue et al., 2009; Dhargave et al., 2014) na DMD também deve ser 

continuamente avaliado, não apenas para melhora na qualidade de vida, mas também como 

forma de aumentar a expectativa de vida nestes indivíduos. 

 Conforme citado, as doenças neuromusculares estão frequentemente associadas à 

disfunção cardíaca, uma vez que a degeneração e atrofia presentes nos músculos esqueléticos 

também ocorrem no músculo cardíaco (Yotsukura et al, 1998, Inoue et al., 2009; Dhargave et 
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al., 2014). A insuficiência respiratória costumava ser a principal causa de morte em pacientes 

com DMD, mas com o avanço da tecnologia de suporte respiratório houve uma extensão no 

tempo de sobrevida do paciente por mais de cinco anos e por isso os distúrbios cardíacos 

estão se tornando uma questão importante (Simonds et al, 1998; Mochizuki, 2008; Dhargave, 

2014). Dependendo do grau em que a hipoventilação e disfunção pulmonar estão presentes, 

também afetam diretamente a função cardíaca na distrofia muscular (Mochizuki et al., 2008, 

Romfh & Mcnally, 2010). 

Nas distrofias musculares, a gravidade da cardiomiopatia e insuficiência cardíaca 

congestiva não são, necessariamente, proporcionais à gravidade da doença do músculo 

esquelético. A perda da função normal de distrofina no coração produz dilatação nas quatro 

câmaras e redução da função ventricular esquerda que se desenvolvem após o início da 

fraqueza muscular, neste caso, ocorrem as arritmias atriais e ventriculares e podem ser fatais 

(Romfh & Mcnally, 2010). Atualmente, para correção das taquicardias que decorrem da 

cardiomiopatia, os fármacos como betabloqueadores tem sido amplamente utilizados para 

auxiliar na melhora da função do miocárdio (Viollet et al, 2012). 

Entretanto, ao contrário das complicações musculoesqueléticas e pulmonares 

provenientes da DMD, que são clássicas e já estabelecidas na literatura, as complicações 

cardíacas ainda estão emergindo com o avançar das pesquisas.  

Um estudo recente de Hampton et al. (2012), realizado com ratos, faz a análise do 

efeito de Sistema Nervoso Autônomo (SNA) sobre a insuficiência cardíaca, condição que está 

presente no final da vida de pessoas com distrofia muscular. Neste estudo, os autores citam 

que as doenças neuromusculares frequentemente afetam o coração e sugerem, ainda, que a 

sinalização autonômica anormal é cada vez mais reconhecida como um sinal importante em 

doenças neuromusculares, pois a degeneração e atrofia acontecem tanto nos músculos 

esqueléticos quanto no miocárdio (Yotsukura et al, 1998). 
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Tendo em vista que o desempenho cardíaco depende da interação dos ramos simpático 

e parassimpático do SNA, a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) descreve as 

flutuações nos intervalos entre os batimentos cardíacos, permitindo-nos analisar a influência 

do SNA sobre o nódulo sinusal (Valenti et al, 2012; Vanderlei et al., 2009).  

A VFC é uma técnica não invasiva, que pode ser utilizada para avaliar a modulação do 

SNA sob condições fisiológicas, tais como em situações de vigília e sono, diferentes posições 

do corpo, treinamento físico e também em condições patológicas, sendo que as mudanças nos 

padrões da VFC fornecem um indicador sensível e antecipado de comprometimentos na 

saúde. Sua análise pode ser realizada utilizando-se métodos lineares, no domínio do tempo e 

da frequência, e não lineares, no domínio do caos (Vanderlei et al., 2009).  

Os métodos do domínio de tempo usam técnicas matematicamente simples para 

mensurar a variabilidade presente nos intervalos RR, por meio de cálculos de sua média e das 

variações do desvio padrão da frequência cardíaca ao longo do tempo (Pumprla et al., 2002; 

Terathongkum & Pickler, 2004). Enquanto que os métodos do domínio da frequência utilizam 

a análise espectral que permite decompor a variação dos intervalos RR em um determinado 

tempo em seus componentes oscilatórios fundamentais, ou seja, a série temporal é 

decomposta em diferentes componentes de frequência (Longo et al., 1995). 

Na análise não linear, a abordagem da teoria do caos considera sistemas dinâmicos, 

determinísticos, regidos por equações não lineares e sensíveis às condições iniciais (Godoy et 

al., 2005). Essa forma de análise pode refletir mais adequadamente as alterações na 

modulação autonômica dos sistemas biológicos, pois existem evidências de que os 

mecanismos envolvidos na regulação cardiovascular provavelmente interagem entre si de 

modo não linear (Huikuri et al., 2003). 

A modulação autonômica tem sido estudada em diferentes situações fisiológicas, tais 

como: em exercício (Moreno et al., 2013), e em condições patológicas como Acidente 
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Vascular Encefálico, Síndrome de Cushing, Parkinson, Insuficiência Cardíaca, Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica e Síndrome de Down (Chen et al, 2012; Chandran et al., 2013; 

Covassin et al., 2012; Schwartz, 2012; Carvalho et al., 2011; Carvalho et al., 2015). 

Entretanto, pouco se tem descrito sobre a modulação autonômica na DMD.  

Branco et al. (2007) realizaram fenotipagem eletrofisiológica abrangente em 

camundongos mdx5cv (carregam uma mutação da distrofina e demonstram um fenótipo mais 

grave do que o camundongo mdx clássico), para analisar disfunções cardíacas nestes animais. 

Os resultados indicaram que não havia nenhuma evidência de cardiomiopatia ou disfunção 

ventricular ao ecocardiograma e a histopatologia não mostrou aumento da fibrose do 

miocárdio, sugerindo que a DMD pode não apresentar qualquer evidência de anomalia 

estrutural ou contrátil no coração em camundongos, entretanto apresentam discreta disfunção 

eletrofisiológica, mostrando que as disfunções eletrofisiológicas podem ser estudadas em 

camundongos, assim como em humanos com DMD, entretanto a representação não é a mesma 

quando se trata de disfunções estruturais e fisiológicas no coração. 

Em outra pesquisa, Chu et al. (2002) avaliam o SNA de camundongos mdx (modelo 

de distrofia muscular de Duchenne). Os resultados do estudo mostram um desequilíbrio na 

modulação do sistema nervoso autônomo, com diminuição da atividade parassimpática e 

aumento da atividade simpática em camundongos mdx.  

De forma similar aos estudos com animais, alguns trabalhos analisaram a variabilidade 

da frequência cardíaca em humanos com DMD, utilizando de analises lineares, e encontraram 

predomínio de atividade simpática e redução da atividade parassimpática em índices no 

domínio da frequência (Yotsukura et al, 1995,1998; Lanza et al., 2001; Kirchmann et al., 

2005; Mochizuki et al., 2008; Dhargave et al., 2014; Thomas et al., 2015; Dittrich et al., 

2015). Além disso, Inoue et al, (2009) encontraram anormalidade da VFC em pessoas com 

DMD, especialmente no índice SDNN.  
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Alteração na modulação autonômica, refletida por redução da VFC, principalmente 

nos níveis de SDANN, SDNN e PNN50, tem sido apontada como um indicativo de pior 

prognóstico em doenças cardiovasculares (Godoy et al., 2005; Rocha et al., 2005) e 

relacionada ao aparecimento de arritmias (Tukek et al., 2003) e morte súbita (Hayano et al., 

1999). Diante da importância desta alteração, sua avaliação em pessoas com DMD torna-se 

imprescindível. 

Os fatores supracitados justificam a realização de um estudo sobre a VFC nesta 

população. Especialmente porque, no momento, a expectativa de vida de pacientes com DMD 

é prorrogada pelo desenvolvimento da tecnologia médica, pelo aumento de centros de 

reabilitação e da acessibilidade aos hospitais com médicos para cuidados gerais (Jung et al, 

2012). 

Os trabalhos previamente publicados com VFC em DMD analisam a VFC por meio do 

registro ECG de longa duração (geralmente 24h de captação), dificultando a análise em 

ambientes ambulatoriais, motivo pelo qual equipamentos como o cardiofrequencímetro Polar 

RS 800 CX, validado na captação batimento a batimento da FC, podem ser utilizados para 

análise dos índices de VFC com confiabilidade e sem a necessidade da utilização de 

equipamentos de ECG (Vanderlei et al, 2008).  

Além disso, outro diferencial proposto no presente estudo é a utilização de análises 

não lineares, pois as análises lineares utilizam técnicas matemáticas mais simples como 

métodos estatísticos, geométricos e espectrais para representar a modulação dos componentes 

simpático e parassimpático do SNA, enquanto os métodos não lineares são baseados na teoria 

do caos e tem recebido maior atenção, pois o comportamento não linear é o que predomina 

nos sistemas humanos, em razão de sua natureza dinâmica complexa, a qual não pode ser 

descrita adequadamente por métodos lineares (Hoshi et al., 2013). A teoria do Caos descreve 

elementos manifestando comportamentos que são extremamente sensíveis às condições 
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iniciais, dificilmente se repetem, mas apesar de tudo são determinísticos (Godoy et al, 2005). 

As teorias dos sistemas não lineares têm sido progressivamente aplicadas para 

interpretar, explicar e prever o comportamento dos fenômenos biológicos. Esses parâmetros 

têm se mostrado bons preditores de morbi-mortalidade no âmbito clínico, apesar da 

necessidade de aprofundamento científico, com amostras expressivas e acompanhamento 

prolongado. Tais estudos poderão ser úteis na investigação e tratamento de cardiopatias 

(Godoy et al, 2005). 

Neste sentido, é importante que os profissionais que lidam com a DMD tenham total 

compreensão sobre a modulação autonômica e os aspectos funcionais dos pacientes com 

DMD, na expectativa de prolongar a sobrevida e promover funcionalidade e qualidade de vida 

aos mesmos. 
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Hipótese 
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2 HIPÓTESE 
 

Nos indivíduos com DMD, há predomínio de modulação simpática com redução da 

modulação parassimpática, com diminuição da complexidade e propriedades fractais a longo 

prazo, de forma contrária aos sujeitos com desenvolvimento típico. E ainda que, levando em 

consideração o uso comum de betabloqueadores nestes indivíduos, há diferenças entre os que 

fazem uso do medicamento e os que não fazem uso. Assim como haverá perda de 

funcionalidade nos sujeitos com DMD, inclusive com diminuição da função na cadeira de 

rodas.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Caracterizar a modulação autonômica de pessoas com distrofia muscular de 

Duchenne. 

 

3.2 Específicos 

 Comparar os índices de VFC das pessoas com DMD aos de pessoas com 

desenvolvimento típico; 

 Avaliar a influência da terapêutica com betabloqueador na modulação autonômica de 

pessoas com DMD, comparando os índices de variabilidade entre as pessoas com DMD sem 

betabloqueador aos das pessoas com DMD em uso da medicação; 

Avaliar a funcionalidade dos indivíduos com DMD. 

 



 

 30 

 

Método 



 

 31 

 

4 MÉTODO 

4.1 Aspectos éticos da pesquisa 

O projeto de pesquisa tem aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo, sob protocolo CAAE 09942913.4.0000.5505 e foi iniciado somente 

após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo responsável legal de 

cada sujeito da pesquisa e do Assentimento pelo sujeito da pesquisa com idade igual ou 

menor a 17 anos. 

 

4.2 Tipo, local e população de estudo 

Foi realizado um estudo do tipo transversal, no qual avaliamos 90 sujeitos, divididos 

em dois grupos (grupo caso e grupo controle): para compor o grupo caso (DMD), foram 

avaliadas 30 pessoas com diagnóstico médico de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), 

com idade entre 11 e 18 anos. Para compor o grupo controle foram avaliadas 60 pessoas, 

divididas em dois subgrupos: 30 pessoas com desenvolvimento típico (GDT), pareados por 

idade e sexo ao DMD e mais 30 pessoas com diagnóstico de DMD, em tratamento com 

betabloqueador (DMDB), também pareadas por idade e sexo ao DMD. 

O  recrutamento dos grupos DMD e DMDB foi realizado na Associação Brasileira de 

Distrofia Muscular (ABDIM) e no ambulatório de doenças neuromusculares da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). 

Optou-se em utilizar um grupo controle com betabloqueador pelo fato de, ser 

amplamente utilizado em pessoas com DMD, principalmente para correção das taquicardias 

que decorrem da cardiomiopatia e para auxiliar na melhora da função do miocárdio. Neste 

caso, torna-se essencial avaliar a influência da terapêutica com betabloqueador na modulação 

autonômica de pessoas com DMD, já que a maioria das pessoas acometidas pela distrofia 

utiliza betabloqueador, que tem influência direta na VFC. 
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O protocolo foi aplicado durante a avaliação realizada nas consultas ambulatoriais do 

seguimento. 

Para o tamanho da amostra, realizou-se teste piloto com 15 indivíduos e assumiu-se: 

alfa de 5%, beta de 20% (poder = 80%) e diferença entre os grupos de 10% referente a 

qualquer índice de variabilidade. Com esses dados, calculou-se 30 indivíduos em cada grupo 

(Dodd et al., 2002).  

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão da pesquisa 

Foram considerados elegíveis todos os pacientes em seguimento clínico na Associação 

Brasileira de Distrofia Muscular e no ambulatório de doenças neuromusculares da 

Universidade Federal de São Paulo com diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne 

confirmado por método molecular e/ou por expressão protéica do músculo esquelético, e que 

portassem a autorização dos pais ou responsáveis para participar do estudo. 

Foram excluídos do estudo os pacientes com arritmias cardíacas e bloqueio 

atrioventricular, anomalias congênitas, como cardiopatias congênitas, malformações 

pulmonares e pacientes que utilizem fármacos que interfiram no SNA (exceto pelo grupo que 

utiliza betabloqueador), como antiarrítmicos e medicamentos para tratamento de diabetes 

mellitus, como insulina.   

 

4.4. Instrumentos de coleta de dados 

Foi utilizada uma ficha de coleta de dados e preenchida a partir do prontuário médico 

do paciente para se obter informações sobre medicamentos e idade. 

 

4.5 Medidas Funcionais 

 Para classificação dos pacientes foi aplicadas a escala Vignos; e para 
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classificação e avaliação da funcionalidade de cada paciente, foram utilizadas as escalas Egen 

Klassification (EK) e Motor Function Measure (MFM): 

 

4.5.1 Vignos 

É basicamente uma escala de avaliação para membros inferiores. A avaliação consta 

de intervalos grau 1-10: (1) anda e sobe escadas sem assistência; (2) Anda e sobe escadas com 

auxílio de corrimão; (3) Anda e sobe escadas lentamente com auxílio de corrimão (mais de 25 

segundos para as oito etapas padrão); (4) Anda sem ajuda e se levanta da cadeira, mas não 

pode subir escadas; (5) anda sem ajuda, mas não levanta da cadeira, nem sobe escadas; (6) 

anda somente com assistência ou caminha de forma independente com órtese; (7) anda com 

órtese, mas requer assistência para o equilíbrio; (8) Se mantém em pé com órtese, mas é 

incapaz de andar mesmo com ajuda; (9) está em uma cadeira de rodas, e (10) é confinado a 

um leito (Lue et al, 2009). ANEXO I 

 

4.5.2 Egen Klassifikation (EK):  

Escala utilizada para avaliar o estado funcional dos pacientes com DMD. A EK foi 

projetada para refletir a perda progressiva da capacidade física para 10 tarefas principais: (1) 

controlar uma cadeira motorizada, (2) transferência da cadeira de rodas, (3) ficar em pé (4), 

sentar-se, (5) usar os braços, (6) usar os braços para comer, (7) rolar na cama, (8), tossir (9) 

falar e (10) bem-estar geral (Brunherotti et al, 2007). ANEXO II. 

 

4.5.3 Motor Measure Function Scale (MFM):  

O MFM é composto por 32 itens (tarefas), divididos em três domínios que fornecem 

um perfil detalhado da deficiência física: (D1) transferências e postura em pé; (D2) 

capacidade motora axial e proximal e (D3), capacidade motora distal. O tempo em 
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média é de 36 minutos para aplicar o MFM completo. A pontuação de cada item utiliza uma 

escala de Likert de 4 pontos com base em habilidades máximas do sujeito sem assistência: 0= 

não pode iniciar o exercício ou não pode manter a posição de partida, 1= completa 

parcialmente o exercício, 2= completa o exercício com compensações, lentidão ou óbvia falta 

de jeito , e 3= completar o exercício com um padrão standard. O método de pontuação de 

cada item é detalhado no manual do usuário. Os 32 pontos para as 32 tarefas são somados 

para produzir uma pontuação total que é, então, expressa em percentagem da pontuação 

máxima possível (sem deficiência física) X 100: quanto menor é a pontuação total, mais grave 

é o comprometimento. Cada um dos 3 subscores (D1, D2 e D3) é também expresso como uma 

percentagem da pontuação máxima possível em cada dimensão (Vuillerot  et al, 2012). 

ANEXO III. 

O controle da temperatura ambiente (temperatura entre 21°C e 23° C), umidade 

(umidade entre 40 e 60%) e a preparação dos equipamentos a serem utilizados foram 

realizados antes da chegada dos indivíduos no local destinado aos testes. Foi permitida a 

circulação de quantidade mínima de pessoas pelo laboratório durante a execução das coletas 

com intuito de reduzir a ansiedade desses indivíduos. 

As características dos equipamentos utilizados e a respectiva aferição foram de 

responsabilidade do pesquisador e laudo emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO ou seu representante legal. 

 

4.6 Análise da variabilidade da frequência cardíaca 

Após a avaliação inicial, foram colocados a cinta de captação, no tórax dos 

voluntários, e, no seu punho, o receptor de frequência cardíaca (RS 800 CX, Polar), 

equipamento previamente validado para captação da frequência cardíaca batimento a 

batimento e a utilização dos seus dados para análise da VFC (Gamelin et al., 2006; 
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Kingsley et al., 2005). 

 Após a colocação da cinta e do monitor os indivíduos foram posicionados em decúbito 

dorsal e permaneceram em repouso respirando espontaneamente por 25 minutos.  

 Para análise dos dados de VFC em decúbito dorsal foram, foram selecionados os 15 

minutos de maior estabilidade do sinal. Em seguida foi realizada uma filtragem manual por 

meio do programa Microsoft Excel, para eliminação de batimentos ectópicos prematuros e 

artefatos, sendo que não houve substituição, apenas a eliminação de artefatos. Após filtragem 

manual, foram escolhidos os primeiros 1000 intervalos de batimentos e somente séries com 

mais de 95% de batimentos sinusais foram incluídas no estudo, totalizando 1000 intervalos 

RR consecutivos (Godoy et al., 2005).  

A análise da VFC foi realizada por meio de métodos lineares, analisados nos domínios 

do tempo e da frequência, e por meio de métodos não lineares, no domínio do caos. 

 

4.6.1 Métodos lineares 

4.6.1.1 Domínio do tempo (DT) 

No domínio do tempo foram utilizados para análise da variabilidade da frequência 

cardíaca os índices Mean RR (média dos intervalos RR normais), Mean HR (Média da FC), 

RMSSD, pNN50 e SDNN.  

O índice de RMSSD, predominantemente referente à modulação parassimpática sobre 

o coração, é definido conforme apresentado na equação a seguir (Marães et al., 2003).  
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 Em que: RR = intervalos R-R; N = número de intervalos RR na série de dados 

selecionados. 

O índice pNN50 é um marcador sensível e facilmente interpretável da modulação do 

sistema nervoso autonômico parassimpático, definido como a porcentagem das diferenças 

sucessivas do intervalo R-R cujo valor absoluto excede 50ms. O SDNN, que reflete a 

participação de ambos os ramos do SNA (variabilidade global) representa o desvio-padrão da 

média de todos os intervalos RR normais, expresso em milissegundos (Pumprla et al., 2002; 

Aubert et al., 2003; Bittencourt et al., 2005; Ribeiro & Moraes Filho, 2005).  

 

4.6.1.2 Domínio da frequência (DF) 

Para análise da variabilidade da frequência cardíaca no domínio da frequência foram 

utilizados os componentes espectrais de baixa frequência (LF - faixa entre 0,04 a 0,15 Hertz) 

e alta frequência (HF - faixa de variação de 0,15 a 0,4 Hertz), ambos em unidades absolutas e 

normalizadas, e a razão entre estes componentes (LF/HF). O algoritmo utilizado para a análise 

espectral foi a transformada rápida de Fourier – FFT (janela de 256 s com 50% de overlap).  

 

4.6.2 Métodos não lineares 

Para análise da VFC por meio de métodos não lineares foram utilizadas as variáveis  o 

gráfico de Poincaré (componentes SD1, SD2 e relação SD1/SD2), DFA (Análise de 

Flutuações Depurada de Tendências), Gráfico de Recorrência (RP) e Dinâmica Simbólica 

(DS). 

4.6.2.1. Gráfico de Poincaré 

O plot de Poincaré é um método quantitativo de análise, baseado nas mudanças da 

modulação simpática ou parassimpática da frequência cardíaca sobre os intervalos 

subsequentes, sem necessidade da propriedade de estacionaridade dos dados. O 
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Poincaré é um diagrama onde cada intervalo RR é representado como uma função de RR (i-T), 

onde i é o intervalo e T é um atraso pré-definido usado para um sinal RR. A inspeção visual do 

diagrama tem sido amplamente utilizada na análise da VFC, onde o diagrama de Poincaré 

pode ser analisado quantitativamente para se calcular os desvios-padrão das distâncias dos 

intervalos RR. Estes desvios padrão são chamados de SD1 e SD2. Esta análise não requer pré-

processamento ou estabilidade de dados, o que a torna especialmente interessante (Takahura, 

2007). 

Para análise quantitativa do plot serão calculados os seguintes índices: SD1 (desvio-

padrão da variabilidade instantânea batimento a batimento em curto prazo), SD2 (desvio-

padrão a longo prazo dos intervalos R-R contínuos) e a relação SD1/SD2 (Brunetto et al., 

2005). 

4.6.2.2. DFA (Análise de Flutuações Depurada de Tendências) 

O DFA quantifica a presença ou ausência de propriedades de correlação fractal dos 

intervalos RR e tem sido validada por dados de séries temporais. O DFA calcula a flutuação 

da raiz quadrada média da integral e depura a série temporal, permitindo a detecção da 

autossimilaridade intrínseca embutida na série temporal não estacionária.  

O gráfico DFA não é estritamente linear, mas consiste em duas regiões distintas de 

curvas distintas, separadas em um ponto, sugerindo que existe expoente de escala fractal de 

curto prazo (α1) durante períodos de 4-11 batimentos (ou 4 a 13), e um expoente de longo 

prazo (α2), por períodos mais longos (maior que 11 batimentos) (Carvalho et al, 2011).  

Valores de α1 próximos a 0,5 são associados com ruído branco (sinal aleatório; não há 

correlação entre os valores), enquanto os valores próximos a 1,5 são associados com ruído 

Browniano (sinais de comportamento fortemente correlacionados). Valores próximos de 1,0 

são característicos de processos fractal-like associados com o comportamento dinâmico de 

séries temporais gerados por sistemas complexos, como a regulação autonômica do 
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ritmo sinusal de um sujeito saudável (Takakura, 2007). 

 

4.6.2.3. Gráfico de Recorrência (RP)  

Refere-se à representação gráfica da ocorrência repetida de um dado estado ao longo 

de um período, ou seja, a representação bidimensional de uma trajetória. É uma medida de 

complexidade que tem sido empregada, principalmente, na análise de dados curtos e não 

estacionários. Esse método, originalmente descrito por Eckmann et al., (1987) permite 

detectar graficamente a presença de padrões aparentemente escondidos e modificações 

estruturais nos dados e, ainda, a mensuração das variáveis quantitativas dos gráficos de 

recorrência é proposta para mensurar transições típicas, como pontos de bifurcação, comuns 

em sistemas complexos (Marwan et al., 2002; Babinec et al., 2005). Nesse contexto, o gráfico 

de recorrência foi analisado quantitativamente, por meio das variáveis: Taxa de Recorrência 

(RR), Determinismo (DET), Entropia (ENT), Comprimento Máximo das Linhas Diagonais 

(Lmax), Laminaridade (LAM) e Trapping Time (TT) (Marwan et al., 2002). 

• RR – relação entre todos os pontos de recorrência e o total de pontos possíveis. 

Quanto maior for esta proporção, mais regular encontra-se o sistema (Marwan & 

Kurths, 2002; Webber, 2012). 

• DET – razão entre os pontos que formam estruturas diagonais e todos os pontos 

recorrentes. Estruturas diagonais mostram o intervalo em que um ponto da trajetória 

está bastante próximo de outro em um momento diferente. Comportamento 

estocástico gera diagonais muito curtas, enquanto que o comportamento 

determinístico produz diagonais mais longas. Este parâmetro mostra-se relacionado 

à quantificação da previsibilidade do sistema dinâmico (Marwan & Kurths, 2002; 

Thiel et al., 2004; Webber, 2012)  

• LAM – representa a razão entre os pontos que formam estruturas verticais e o 
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total de pontos recorrentes, permitindo a detecção de estados laminares em um 

sistema dinâmico.  

• TT – comprimento médio das linhas verticais. (Marwan et al., 2002; Webber, 2012) 

Quanto mais baixos os valores de LAM e TT, maior a complexidade do sistema 

dinâmico (Javorka et al., 2008). 

• ENT – entropia de Shannon do histograma dos comprimentos das linhas diagonais, 

isto é, a complexidade da distribuição das estruturas lineares. Sistemas 

estacionários geram gráficos de recorrência mais homogêneos, enquanto os 

sistemas não estacionários causam alterações na distribuição dos pontos de 

recorrência no gráfico, visível por áreas iluminadas (Marwan & Kurths, 2002; 

Webber, 2012).  

• Lmax – Comprimento da linha diagonal mais longa  

 

4.6.2.4. Dinâmica Simbólica (DS) 

Detalhadamente descrita por Porta et al. (2001), esta técnica possibilita estimar a 

complexidade da atividade simpática ou parassimpática sobre o controle autonômico cardíaco 

e é descrita como um processamento eficiente e adequado para obter a complexidade de 

sequências curtas de iRR, além de detectar alterações autonômicas recíprocas e não 

recíprocas. Resumidamente, obedeceu-se os seguintes procedimentos de análise: 

primeiramente os iRR foram uniformemente distribuídos em 6 níveis (de 0  a 5), de forma que 

cada um destes foi identificado por um símbolo (número) agrupado de 3 em 3 

sequencialmente, formando padrões simbólicos. Tais agrupamentos formaram quatro tipos de 

padrões diferentes, de acordo com o número e tipo de variação de um símbolo para o 

subsequente, e foram classificados como 0V%, 1V%, 2LV% e 2UV% (Porta et al., 2001): 



 

 40 

 

§ 0V% - para padrões sem variação [todos os símbolos são iguais, por exemplo, (4,4,4) 

ou (2,2,2)]; 

§ 1V% - se refere à padrões com uma variação [2 símbolos consecutivos são iguais e o 

símbolo restante é diferente, por exemplo, (3,4,4) ou (4,4,2)]; 

§ 2LV% - padrões com duas variações no mesmo sentido [3 símbolos formam uma 

rampa ascendente ou descendente, por exemplo, (1,2,4) ou (4,3,2)]; 

§ 2UV% - padrões com duas variações diferentes [3 símbolos com um pico ou um vale, 

por exemplo, (2,4,2) ou (4,1,2)].  

Além destes, a Shannon Entropy (SE) também é utilizada como índice da Dinâmica 

Simbólica. Ao contrário dos parâmetros de VFC lineares tradicionais, a SE de um padrão com 

duração de três símbolos é uma medida de complexidade dos padrões de distribuição da série 

de intervalos RR. A SE é alta se a distribuição é plana (todos os padrões são identicamente 

distribuídos e a série carrega a quantidade máxima de informações). Por outro lado, a SE é 

baixa se existe um subconjunto de padrões mais prováveis, enquanto outros estão em falta ou 

infrequente (Moura-Tonello et al., 2014; Sá et al., 2016). 

 

4.6.2.5. Softwares 

Os índices no domínio do tempo e da frequência, e SD1 e SD2 do Gráfico de 

Poincare, foram calculados utilizando o software Kubios (v. 2.2, Kuopio, Finlândia).  

Os expoentes α1 e α2 da DFA foram calculados por meio do software desenvolvido por 

Peng et al. (1995), disponível em www.physionet.org/physiotools/dfa/#software-for-dfa 

(Goldberger et al. 2000). Analisou-se o gráfico de recorrência por meio do software Visual 

Recurrence Analysis (v. 4.9), fornecido por E. Kononov, disponível em http://visual-

recurrence- analysis.software.informer.com/4.9/ e os parâmetros configurados foram os 

mesmos utilizados por Baptista et al. (dimension=10, delay=1, radio=70 e line=2) 
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(Baptista, 2011).  

 

4.7 Análise dos dados  

As variáveis dependentes (índices de VFC) foram submetidas à MANOVA one-way. 

Para as comparações post-hoc foi utilizado o teste de Tukey-LSD (Least Significant 

Difference), p < 0,05.   

Para a comparação entre os grupos das variáveis de caracterização (Tabela 1) tais 

como idade, peso, altura e IMC foi utilizada ANOVA one-way. Para comparação entre as 

escalas foi utilizado o teste t de student. 

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para comparação entre as escalas de 

função motora e os índices de VFC. 

O pacote estatístico utilizado foi o SPSS, 20.0 (Chicago, Illinois, USA). 
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Resultados 
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5. RESULTADOS 
 A caracterização da amostra segue nas tabelas 1 a 4, nas quais os sujeitos estão 

pareados por idade entre os grupos, o peso é similar, entretanto a altura (DT apresenta altura 

maior que os sujeitos dos dois grupos DMD) e IMC (DT com IMC significativamente menor 

do que os indivíduos do grupo DMD com BB) apresentaram diferenças significantes, assim 

como a FC média entre os três grupos avaliados. Nas escalas motoras também não houve 

diferenças significantes. 

Tabela 1:  Caracterização dos sujeitos da amostra, segundo a idade, variáveis antropométricas 
em cada grupo (média ± desvio padrão). 

Variável Grupo DT DMD com BB DMD sem BB 

n 30 30 30 

Idade (anos) 14,8 ± 1,9 15,0 ± 1,9 14,9 ± 2,0 

Altura (m) 1,67 ± 0,11*# 1,53 ± 0,16 1,58 ± 0,12 

Peso (kg) 55,74 ± 13,9 54,69 ± 15,5 53,93 ± 16,9 

IMC (kg/m2) 19,78 ± 3,21* 23,11 ± 4,51 21,41 ± 5,06 

FC média (bpm) 80,5 ± 12,8*# 86,5 ± 11,9§ 93,0 ± 12,5 

DT: grupo com Desenvolvimento Típico; DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: 
betabloqueador; IMC: índice de massa corpórea; m: metros; kg: kilogramas; kg/m²: kilogramas por 
metro quadrado, n: número de pacientes. 
*p<0.05 grupo desenvolvimento típico vs DMD com betabloqueador.  
# p<0.05 grupo desenvolvimento típico vs DMD sem betabloqueador. 
§p<0.05 grupo DMD com betabloqueador vs DMD sem betabloqueador. 
 

Tabela 2:  Caracterização dos sujeitos do grupo DMD, segundo escalas de função motora 
(média ± desvio padrão). 

Escalas DMD com BB DMD sem BB 

EK 9,3 ± 4,6a 10,9 ± 5,1b 

MFM-D1 16,1 ± 24,1 13,5 ± 24,1 

MFM-D2 72,3 ± 21,8 70,9 ± 25,2 

MFM-D3 80,6 ± 14,4 83,5 ± 14,4 

MFM-total 51,1 ± 19,1 50,3 ± 19,5 
DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: betabloqueador; EK: escala Egen Klassifikation; MFM: 
escala de medida da função motora, D1-D3: primeiro ao terceiro domínio da escala MFM; n: número 
de pacientes. Sem diferenças significantes entre os grupos. a7 sujeitos deambulantes e 23 cadeirantes; 
b8 sujeitos deambulantes e 22 cadeirantes. 
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Tabela 3:  Caracterização do grupo DMD, segundo medicamentos cardíacos e uso de 
corticoide em números relativos e absolutos. 

 
Medicamentos  DMD com BB DMD sem BB 

 n (%) n (%) 

BB   

Carvedilol 23 0 

Metropolol 7 0 

Nenhum 0 30 

Total 30 30 

IECA   

Enalapril 17 5 

Captopril 1 2 

Nenhum 12 23 

Total 30 30 

Corticóide   

Deflazacort 26 11 

Prednisolona  4 9 

Nenhum 0 10 

Total 30 30 

Sem medicamentos 0 10 
DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: betabloqueador; IECA: inibidor da enzima conversora de 
angiotensina; n: número de pacientes. 

 

Tabela 4: Distribuição dos indivíduos com DMD na escala Vignos. 

 Escala Vignos n 

1 
Alteração detectável na postura ou marcha; sobe escada sem 

auxílio do corrimão. 
4 

2 Anda, mas sobe escada apenas com auxílio do corrimão. 3 

3 
Anda, mas sobe oito degraus com auxílio por mais de 25 

segundos. 
2 

4 Anda, mas não sobe escadas. 4 

5 
Anda sem auxílio externo, mas não sobe escadas ou levanta 

da cadeira. 
2 
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6 Anda apenas com auxílio externo (uso de órteses). 0 

7 
Na cadeira de rodas. Senta ereto, pode tocar a cadeira e é 
capaz de realizar atividades de vida diária na cama ou na 

cadeira. 
28 

8 
Na cadeira de rodas. Senta ereto, não é capaz de realizar 

atividades na cama ou na cadeira sem assistência. 
16 

9 
Na cadeira de rodas. Senta ereto somente com suporte. Pode 

realizar apenas mínimas atividades de vida diária. 
1 

10 
Na cama, não pode realizar atividades de vida diária sem 

assistência. 
0 

n: número de pacientes em cada item da escala. 
 

 

A tabela 5 apresenta a descrição das variáveis metabólicas nos momentos inicial e 

final da análise da VFC nos indivíduos com DMD. Houve diferença significante entre os 

momentos apenas para a frequência respiratória no grupo DMD sem betabloqueador e 

diferença marginalmente significante para a mesma variável no grupo DMD com 

betabloqueador. 
 

Tabela 5: Valores descritivos de média e desvio-padrão das variáveis metabólicas nos grupos 
DMD (valores não analisados no grupo com desenvolvimento típico). 

Variável DMD com BB DMD sem BB 
 Inicial Final p Inicial Final p 

PAS 98 ± 9,1 97,37 ± 10,2 0,660 99,17 ± 9,1 99,33 ± 12,3 0,908 
PAD 62,8 ± 10,9 62 ± 9,5 0,434 61,8 ± 9,6 62,3 ± 9,8 0,624 
FC 86,1 ± 12,5 85,17 ± 94,8 0,561 93,06 ± 11,6 94,8 ± 14,5 0,439 
FR 22,73 ± 4,9 21,67 ± 3,5 0,076** 21,13 ± 4,0 19,73 ± 2,9 0,021* 

Sat O2 97,4 ± 0,7 97,5 ± 0,7 0,203 97,7 ± 0,7 97,6 ± 0,7 0,798 

DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: betabloqueador; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: 
pressão arterial diastólica; FC: frequência cardiaca; FR: frequência respiratória; Sat O2: saturação de 
oxigênio. 
* p<0,05 entre os momentos inicial e final; 
**p<0,08 entre os momentos inicial e final. 
 
 

5.1. Domínio do tempo 

Dos índices no domínio do tempo, apenas a Mean RR foi significantemente maior no 
grupo DT, com relação os dois grupos DMD (Tabela 6).  
 



 

 46 

 

Tabela 6:  Valores descritivos de média e desvio padrão dos índices de VFC no domínio do 
tempo nos três grupos avaliados. 

Índices DT DMD com BB DMD sem BB 

Mean RR (ms) 771,44 ± 122,5*# 711,64 ± 107,2 664,32 ± 116,6 

SDNN (ms) 59,9 ± 22,5 56,36 ± 28,9 53,70 ± 24,1 

RMSSD (ms) 42,78 ± 21,5 41,81 ± 21,2 40,03 ± 24,8 

pNN50 (%) 21,7 ± 18,0 18,05 ± 14,8 17,30 ± 16,4 

DT: grupo com Desenvolvimento típico; DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: 
betabloqueador; Mean RR: Média dos intervalos RR normais; SDNN: desvio padrão da média de 
todos os intervalos RR ao longo de um período; pNN50: porcentagem dos intervalos RR adjacentes 
com uma diferença de duração maior do que 50 milissegundos; RMSSD: raiz quadrada da média do 
quadrado das diferenças de sucessivos intervalos RR; ms: milissegundos. 
*p<0.05 grupo desenvolvimento típico vs DMD com betabloqueador.  
#p<0.05 grupo desenvolvimento típico vs DMD sem betabloqueador.  
 
5.2. Domínio da frequência 

No domínio da frequência não foram detectadas diferenças significantes em nenhum 
dos índices de VFC entre os três grupos avaliados. Os valores descritivos seguem na tabela 7. 
 

Tabela 7: Valores descritivos de média e desvio padrão dos índices de VFC no domínio da 
frequência nos três grupos avaliados. 

Índice DT DMD com BB DMD sem BB 

LF (ms²) 1152,77 ± 1075,4 1085,47 ± 1165,4 1024,30 ± 848,8 

LF (n.u.) 59,32 ± 15,3 59,37 ± 11,1 61,58 ± 13.2 

HF (ms²) 813,53 ± 907,2 739,77 ± 663,9 893,6 ± 1182,7 

HF (n.u.) 40,68 ± 15,3 40,63 ± 11,1 38,52 ± 13,1 

LF/HF (ms²) 1,82 ± 1,1 1,71 ± 1,0 1,92 ± 1,1 

DT: grupo com Desenvolvimento típico; DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: 
betabloqueador; LF: low frequency (baixa frequência); HF: high frequency (alta frequência); LF/HF: 
razão entre baixa e alta frequências; ms: milissegundos; ms²: milissegundos ao quadrado; n.u.: 
normalized units (unidades normalizadas).  
 
 
5.3. Gráfico de Poincaré 

 Assim como os índices no domínio da frequência, as variáveis quantitativas do gráfico 
de Poincaré não apontaram diferenças significativas entre os grupos (valores descritivos na 
tabela 8). 
 

Tabela 8: Valores descritivos de média e desvio-padrão das variáveis SD1 e SD2 do Gráfico 
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de Poincaré, nos três grupos avaliados. 

Índice DT DMD com BB DMD sem BB 

SD1 (ms) 30,28 ± 15,2 29,59 ± 15,0 28,32 ± 17,5 

SD2 (ms) 78,33 ± 29,9 73,50 ± 39,1 70,07 ± 30,3 

SD1/SD2 (ms) 0,40 ± 0,17 0,41 ± 0,14 0,39 ± 0,12 

DT: grupo com Desenvolvimento típico; DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: 
betabloqueador; SD1: Desvio-padrão da variabilidade instantânea batimento-a-batimento; SD2: 
Desvio-padrão a longo prazo de intervalos R-R contínuos.  
 
 
5.4. Análise das Flutuações Depuradas de Tendências (DFA). 

 Houve diferença significante entre o grupo DT e DMD sem betabloqueador, sendo que 
o índice α2 foi maior (mais próximo de 1) no grupo DT quando comparado ao grupo DMD 
sem betabloqueador, enquanto a razão  α1/α2 foi maior no grupo DMD sem betabloqueador. 
Não foram encontradas diferenças com relação ao grupo DMD com betabloqueador (tabela 
9). 

Tabela 9: Valores descritivos de média e desvio-padrão das variáveis da Análise das 
Flutuações Depuradas de Tendências, nos três grupo avaliados. 

Índice DT DMD com BB DMD sem BB 

α1 0,95 ± 0,19 0,93 ± 0,15 0,97 ± 0,17 

α2 0,86 ± 0,08# 0,83 ± 0,13 0,79 ± 0,10 

α1/ α2 1,11 ± 0,25#§ 1,14 ± 0,19 1,25 ± 0,23 

DT: grupo com Desenvolvimento típico; DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: 
betabloqueador; α1: Componente de curto prazo; α2: Componente de longo prazo. 
# p<0.05 grupo desenvolvimento típico vs DMD sem betabloqueador. 
§p<0.08 DMD com betabloqueador vs DMD sem betabloqueador. 
 

5.5. Gráfico de Recorrência (RP). 

 Não foram encontradas diferenças significantes para nenhum dos índices do gráfico de 
recorrência. As variáveis descritivas seguem na tabela 10. 

Tabela 10: Valores descritivos de média e desvio-padrão das variáveis do gráfico de 
Recorrência, nos três grupos avaliados. 

Índice DT DMD com BB DMD sem BB 

RR (%) 24,15 ± 5,6 24,89 ± 6,9 24,65 ± 5,9 

DET (%) 97,37 ± 1,5 95,48 ± 1,5 97,46 ± 1,3 

LAM (%) 89,55 ± 13,6 89,93 ± 13,3  93,1 ± 5,6 

TT 6,52 ± 2,5 7,96 ± 3,76 7,03 ± 3,4 
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Ratio 4,25 ± 1,0 4,09 ± 1,13 4,16 ± 0,9 

ENT  4,33 ± 0,3 4,35 ± 0,5 4,28 ± 0,4 

Lmax (beats) 340,40 ± 255,1 265,80 ± 306,7 260,73 ± 217,6 

DT: grupo com Desenvolvimento típico; DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; BB: 
betabloqueador; RR: Taxa de recorrência; DET: Determinismo; LAM: Laminaridade; TT: Trapping 
Time; ENT: Entropia; Lmax: Comprimento da linha diagonal mais longa. 
 
 

5.6. Dinâmica Simbólica (DS). 

 A Figura 1 apresenta os valores descritivos da DS. Todos os índices da DS 
apresentaram diferenças do grupo controle para o DMD, exceto pelo 1V%. Os valores de SE 
foram significantemente maiores no grupo DT quando comparado ao grupo DMD com 
betabloqueador, porém não houve diferença quando comparado ao grupo DMD sem 
betabloqueador, o mesmo foi encontrado no índice 2LV%. 
 O índice 0V% foi menor no grupo DT tanto com relação ao ao grupo DMD com 
betabloqueador quanto ao grupo DMD sem betabloqueador, enquanto no índice 2UV% o 
grupo DT apresentou valores maiores quando comparado aos dois grupos de DMD. Não 
houveram diferenças significantes entre os grupos de DMD com e sem betabloqueador. 
 

Figura 1: Representação gráfica das variáveis da dinâmica Simbólica, nos três grupos 
avaliados, valores expressos em média e erro padrão. 

 

 
DMD: Distrofia Muscular de Duchenne; DT: grupo com Desenvolvimento típico; BB: 
betabloqueador; Shannon Entropy, o grau de complaxidade da distribuição das amostras de um sinal; 
0V: sem variações; 1V: uma variação; 2LV: 2 variações iguais; 2UV: 2 variações diferentes. 
* p<0.05  
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Discussão 
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6. DISCUSSÃO 
Este estudo foi realizado a fim de caracterizar a modulação autonômica de pessoas 

com DMD, comparando com pessoas com desenvolvimento típico e avaliar se a terapia com 

betabloqueadores (BB) influencia na modulação autonômica destes sujeitos, assim como 

caracterizar o perfil funcional e correlacionar os dados de função motora aos índices de VFC. 

Desde 1995, há interesse por parte dos pesquisadores em avaliar a modulação 

autonômica cardíaca em pessoas com DMD (Yotsukura et al., 1995; Yotsukura et al., 1998; 

Inoue et al., 2009; Lanza et al., 2001; Dhargave et al., 2014; Dittrich et al., 2015; Thomas et 

al., 2015), entretanto este interesse vem crescendo recentemente. Como mencionado 

anteriormente, as alterações respiratórias eram apontadas como principal causa de morte, mas 

com o avançar atendimento fisioterapêutico, com utilização de ventilação mecânica não 

invasiva, alterou-se o prognóstico destes pacientes e, desde então, as doenças cardíacas 

emergiram como principal causa de morte na DMD (Inoue et al., 2009; Dhargave et al., 

2014).  

Os estudos encontrados até a presente data sobre VFC na DMD avaliaram apenas 

índices lineares, como podemos ver no domínio do tempo, como rMSSD, SDNN, SDNNi, 

SDANN, pNN50 e no domínio da frequência, como LF, HF e razão LF/HF. SDNN e HF 

foram os índices que apresentaram redução na maior parte dos estudos (Dittrich et al, 2015;.. 

Thomas et al, 2015; Dhargave et al, 2014;. Lanza et al, 2001;. Yotsukura et al ., 1998;. 

Yotsukura et ai, 1995;. Inoue et ai, 2009), sugerindo aumento da atividade simpática e/ou 

redução do tônus parassimpático nas pessoas com DMD. No entanto, nenhum dos artigos 

realizou análise não-linear, que expressa melhor a natureza complexa da variabilidade da 

frequência cardíaca, dificilmente detectada por métodos lineares (Hoshi et al, 2013). 

Neste sentido, Hoshi et al., (2013), e confrontando os estudos anteriores, as análises 

lineares do presente estudo não apontaram diferenças entre as pessoas com DMD e 
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desenvolvimento típico (DT), exceto pela Mean RR, na qual o grupo com DT apresentou 

maior Mean RR (M=771ms) quando comparado ao grupo DMD com betabloqueador 

(DMDB; M= 712ms) e quando comparado ao grupo DMD sem betabloqueador (DMD; M= 

664ms), entretanto não houve diferença entre os grupos DMDB e DMD. 

Deve se observar que apesar de não haver diferenças entre os grupos com Duchenne 

(com e sem BB) na Mean RR, houve diminuição da FC média (Tabela 1), significativamente 

menor nos indivíduos com DMD que utilizam BB (M= 87bpm) quando comparada aos que 

não o utilizam (M= 93bpm), porém os valores médios de FC dos indivíduos com DMD que 

utilizam BB foram diferentes dos indivíduos com DT (M= 81 bpm). Este resultado mostra 

que o BB auxilia na redução da FC, assim como no estudo de Flannery et al., (2008), no qual 

os autores realizaram uma análise de ensaios clínicos randomizados sobre o uso de BB na 

diminuição da FC e mortalidade. Nesta análise os autores identificaram uma clara relação 

entre a redução na FC com BB e as causas de mortalidade por insuficiência cardíaca.  

Em outro estudo, Morelli et al., (2016) encontraram diminuição da FC em pacientes 

com choque séptico em uso de BB, independentemente da dosagem. Ainda, os autores 

afirmam que esta redução da FC está relacionada à melhora da elastância arterial nestes 

pacientes.  

Como citado anteriormente, apesar de diminuir a FC, o BB não influenciou a Mean 

RR, ou seja, o efeito medicamentoso parece agir somente sobre a taxa de batimentos, mas não 

sobre o tempo decorrido entre intervalos RR adjacentes (que realmente reflete o tempo de 

despolarização da fibra muscular cardíaca) (Brown et al, 1979). Isto diverge do descrito por 

Monfredi et al., (2014), que questionam a VFC como medida de atividade autonômica, pois 

defendem que estas flutuações dependem da FC, que não é controlada exclusivamente pelo 

SNA. Podemos afirmar, ainda, que mesmo com a redução da FC promovida pelo BB, os 

batimentos ainda são mais frequentes em pessoas com DMD quando comparados aos seus 
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pares saudáveis. 

É importante enfatizar que a amostra do presente estudo fazia uso de outros 

medicamentos além dos BB, tais como inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECA), e corticoides, os quais devem ser avaliados futuramente como potenciais para 

alterações na VFC dos pacientes com DMD. 

Neste sentido, Thomas et al. (2015) não encontraram diferenças relacionadas com o 

tratamento na VFC entre aqueles que tomam BB (apesar de um claro efeito na frequência 

cardíaca, assim como no presente estudo), inibidores da enzima de conversão da angiotensina, 

ou bloqueadores dos receptores da angiotensina II. Mochizuki et al., (2008) também não 

encontraram correlação entre VFC e uso bloqueador beta em pacientes com DMD. Ou seja, 

apesar de reduzir a frequência cardíaca, BB não parecem corresponder com a melhoria da 

VFC. 

Podemos especular que esta não diferença entre parâmetros da VFC em pacientes com 

DMD com e sem BB pode ser devida ao fato de que, aqueles pacientes com DMD que 

receberam BB provavelmente o receberam por apresentarem sinais de insuficiência cardíaca, 

assim como aumento da FC. Como tal, os BB podem ter aumentado a VFC na medida em que 

esta melhorou a ponto de ser comparável a de pacientes com DMD que não precisavam de 

BB. 

Estes resultados contradizem o que é conhecido sobre a terapia de BB após infarto do 

miocárdio (Lampert et al., 2003) e em insuficiência cardíaca (Lin et al., 2001). A terapia com 

BB adicional mostrou regular positivamente o controle fractal da VFC em pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva avançada. Da mesma forma, de Hartog et al. (2009) 

descobriu que a poluição do ar por material particulado ambiental diminuiu a VFC em 

pacientes com doença arterial coronariana, mas o uso de BB inibiu parcialmente este efeito. 

Eles descobriram que, para as pessoas sem BB a VFC estava diminuída em comparação às 
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pessoas com BB. Talvez a terapia com BB para as pessoas com DMD não funciona da mesma 

forma (no que se diz respeito ao SNA) como faz em outras populações. Mais estudos são 

necessários para entender melhor a fisiologia subjacente. 

As análises não lineares, no presente estudo, foram mais sensíveis para detectar 

diferenças entre os grupos, especificamente a Dinâmica Simbólica. A dinâmica simbólica é 

um método não-linear da VFC utilizado para a avaliação da complexidade de séries 

temporais, independentes da sua magnitude quantificada por análise linear tradicional 

(Tonhajzerova, et al., 2016; Guzzetti et al., 2005; Voss et al., 2009).  

Neste estudo, as alterações nos índices da DS levam à redução dos intervalos RR por 

aumento simpático (0V% ) e redução parassimpática (2LV% e 2UV%), corroborando assim 

com os resultados encontrados na literatura com relação aos métodos lineares.  

Estudos anteriores revelaram que os índices de dinâmica simbólica 0V% e 2LV% 

podem refletir uma mudança no equilíbrio dinâmico simpático e vagal em resposta ao estresse 

em participantes saudáveis (Mestanik et al., 2015.; Visnovcova et al., 2014). Assim, este 

método pode representar uma ferramenta promissora para avaliação não invasiva da regulação 

beta adrenérgica cardíaca, devido à sua sensibilidade à flutuações na FC mediadas pelo 

sistema nervoso simpático (Cysarz et al 2013;.. Mestanik et al 2015; Porta et al. 2006; 

Visnovcova et ai. 2014).  

Segundo Stein et al. (2005), o padrão sem variações, 0V, está associado a modulação 

simpática, responsável por flutuações lentas, onde séries de três batimentos são muito curtas 

para refletir modificações importantes. Por outro lado, o padrão 2UV (duas variações opostas) 

é considerado como representante parassimpático, uma vez que a modulação vagal é muito 

rápida e, portanto, é capaz de produzir padrões de três valores com alta taxa de variabilidade 

(Guzzetti et al., 2005; Neves et al., 2012; Porta et al., 2007b; Takahashi et al., 2012). 1V e 

2LV refletem a modulação simpática e parassimpática, porém com predominância vagal em 
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2LV (Porta et al., 2007a, 2007b). 

Outro resultado significante foi com relação à entropia de Shannon, a qual demonstrou 

que a DMD diminui a complexidade. Segundo Carvalho (2014) a entropia é uma medida 

utilizada para quantificar a complexidade e a regularidade das flutuações na frequência 

cardíaca (Schumacher et al., 2006), e está relacionada com o conceito de prever a evolução 

futura de uma série temporal (Batista, 2011; Vanderlei, 2012). Baseada na teoria da 

informação de Shannon, é uma medida da informação de uma determinada mensagem, em 

que se houver baixa informação (baixa entropia) a mensagem será caracterizada por repetição 

(Javorka et al., 2008a; Javorka et al., 2008b). No contexto prático, portanto, quanto mais alto 

o valor da entropia, mais complexo é o processo, refletindo uma maior VFC (Vanderlei, 2012; 

Wagner e Persson, 1998). 

Com relação ao DFA, os resultados do presente estudo apontaram perda das 

propriedades fractais a longo prazo (α2), sendo que o índice α2 apresentou diferença apenas 

quando comparados os grupos DT e DMD sem BB. Silva et al., (2015) afirmam que as 

alterações no α2 indicam perda de dinâmica fractal da FC, e são significantemente associadas 

com o risco de morte cardíaca, ou seja, de acordo com os resultados encontrados neste estudo, 

a utilização de BB, segundo o DFA, parece auxiliar na sobrevida de pessoas com DMD. 

Com relação à funcionalidade das pessoas com DMD, a maior pontuação foi na 

Dimensão 1 (D3) (Tabela 2), mostrando que os sujeitos avaliados apresentavam maior função 

distal, seguida pela Dimensão 2 (D2 - função motora axial e proximal), Pontuação total e 

Dimensão 1 (D1 – função de tronco e transferências). Na escala EK a pontuação varia de 0 a 

30, sendo que quanto maior o grau de comprometimento funcional, maior o escore obtido 

(Brunherotti et al., 2007). As médias de pontuação dos sujeitos com DMD ficaram em torno 

de 10 com desvio padrão em torno de 5, o que sugere comprometimento funcional 

relativamente leve com relação à função na cadeira de rodas. 
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Possivelmente o comprometimento funcional está associado ao comprometimento da 

função cardíaca. Neste sentido, Posner et al. (2016) investigaram o teste quantitativo muscular 

(TQM) e a função cardíaca (fração de encurtamento) em pacientes com DMD e encontraram 

uma relação significativa entre o músculo esquelético e a função cardíaca em pacientes com 

DMD. Os autores sugerem que a função cardíaca deverá ser monitorizada, mesmo quando os 

resultados de medidas primárias não estão inicialmente no coração. A fim de explicar a 

fisiologia desse insuficiência na função cardíaca, 

 O comprometimento funcional, considerando a DMD, está relacionado à idade e 

severidade da doença, por se tratar de uma doença progressiva. Neste estudo foram avaliados 

adolescentes de 11 a 18 anos, com diferentes quadros funcionais. Neste sentido, Thomas et 

al., (2015) mostraram diminuição da VFC em pacientes com DMD desde os cinco anos de 

idade. Yotsukura et al., (1995) mostraram diminuição da VFC quando comparados aos 

controles, diferença que aumentou com o estágio da doença. Yotsukura et al., (1998) e Lanza 

et al., (2001) apontaram que os índices LF e HF diminuíram e razão LF/HF aumentou em 

estágios avançados da DMD. Estes quatro estudos demonstram que o prejuízo autonômico 

está presente em pacientes com DMD precocemente com relação a idade e estágio da doença, 

mas a insuficiência cardíaca e dispneia (presente em uma fase tardia da doença) parecem 

aumentar a atividade simpática. Inoue et al., (2009) também descobriram que os índices HF e 

pNN50 diminuíram com a idade. Desta forma, futuros estudos devem ser feitos para 

associação da funcionalidade e idade com os índices de VFC.  
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7. CONCLUSÕES  
De acordo com o que foi apresentado e discutido no presente trabalho, os principais 

achados são: (1) o comprometimento autonômico que os indivíduos com DMD apresentam, 

promovem diminuição da VFC por aumento simpático e redução parassimpática. Além disso, 

diminui a complexidade e propriedades fractais a longo prazo. (2) A terapia com 

betabloqueadores age sobre a FC e sobre as propriedades fractais a longo prazo. (3) A 

funcionalidade nos adolescentes com DMD apresenta-se reduzida em tronco e musculatura 

axial, assim como para atividades de transferência, entretanto preservada distalmente; a 

função na cadeira de rodas também apresenta-se preservada. 



 

 58 
 

Referências 



 

 59 
 

8. REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, R. D. Diseases of muscle, 3ª ed. Hagerstown, MD: Harper & Row; p.262-265, 
1975.  

ATHANASOPOULOS, T.; FOSTER, H.; FOSTER, K.; DICKSON, G. Codon optimization 
of the microdystrophin gene for Duchene muscular dystrophy gene therapy. Methods 
Mol Biol. v.709, p.21-37, 2011. 

AUBERT, A. E.; SEPS, B.; BECKERS, F. Heart rate variability in athletes. Sports Med.  v.33 
n.12, p.889-919, 2003. 

BABINEC, P.; KUČERA, M.; BABINCOVÁ, M. Global characterization of time series using 
fractal dimension of corresponding recurrence plots: from dynamical systems to heart 
physiology. Harmon. Fractal Image Anal. v.1, p.87–93, 2005.  

BAPTISTA, M. A. Gráficos de Recorrência e de Poincaré na análise da quantidade de 
internações por diferentes grupos nosológicos, ocorridas ao longo de uma década, em 
um hospital de ensino [Tese de Doutorado]. São José do Rio Preto: Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP, 2011. 

BÉRARD, C.; PAYAN, C.; HODGKINSON, I.; FERMANIAN, J. A motor function measure 
for neuromuscular diseases. Construction and validation study. Neuromuscul. Disord. 
2005; 15: 463–470 

BITTENCOURT, M. I.; BARBOSA, P. R. B.; DRUMOND NETO, C.; BEDIRIAN, R.; 
BARBOSA, E. C.; BRASIL, F.; et al. Avaliação da função autonômica na 
cardiomiopatia hipertrófica. Arq. Bras. Cardiol., v.85, n.6, p.388-396, 2005. 

BRANCO, D. M.; WOLF, C. M.; SHERWOOD, M.; HAMMER, P. E.; KANG, P. B.; 
BERUL, C. I. Cardiac electrophysiological characteristics of the mdx(5cv) mouse 
model of Duchenne muscular dystrophy. J. Interv. Card. Electrophysiol., v.20, n.1-2, 
p.1-7, 2007.  

BROWN, H.; DIFRANCESCO, D.; NOBLE, S. How does adrenaline accelerate the heart? 
Nature, v.280, p.235–236, 1979.  

 BRUNETTO, A. F.; SILVA, B. M.; ROSEGUINI, B. T.; HIRAI, D. M.; GUEDES, D. P. 
Limiar ventilatório e variabilidade da frequência cardíaca em adolescentes. Ver. Bras. 
Med. Esporte, v.11, n.1, p.22-27, 2005. 

BRUNHEROTTI, M. A.; SOBREIRA, C.; RODRIGUES-JÚNIOR, A. L.; DE ASSIS, M. R.; 
TERRA FILHO, J.; BADDINI MARTINEZ, J. A. Correlations of Egen Klassifikation 
and Barthel Index scores with pulmonary function parameters in Duchenne muscular 
dystrophy. Heart Lung, v.36, n.2, p.132-139, 2007. 

CARVALHO, T. D. Análise dos indices lineares e não lineares de Variabilidade da 
Frequência Cardíaca de portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2009.129f. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista. Presidente Prudente, 2009. 



 

 60 
 

CARVALHO, T. D. Modulação autonômica e índice de massa corporal de crianças com 
Síndrome de Down [Tese de Doutorado]. São Paulo: Escola Paulista de Medicina - 
Universidade Federal de São Paulo, EPM – UNIFESP, 2014.  

CARVALHO, T. D.; DE ABREU, L. C.; MUSTACCHI, Z.; VANDERLEI, L. C. M.; 
GODOY, M. F.; RAIMUNDO, R. D.; FERREIRA FILHO, C.; DA SILVA, T. D.; 
GUILHOTO, L.; PERICO, V.; FINOTTI, V. R.; FERREIRA, C. Cardiac autonomic 
modulation of children with Down syndrome. Pediatric Cardiology (Journal Internet), 
v.36, p.344-349, 2015. 

CHANDRAN, D. S.; ALI, N.; JARYAL, A. K., JYOTSNA, V. P.; DEEPAK, K. K. 
Decreased autonomic modulation of heart rate and altered cardiac sympathovagal 
balance in patients with Cushing's syndrome: role of endogenous hypercortisolism. 
Neuroendocrinology, v.97, n.4, p.309-317, 2013. 

CHEN, C. F.; LIN, H. F.; LIN, R. T.; YANG, Y. H.; LAI, C. L. Relationship between 
ischemic stroke location and autonomic cardiac function. J. Clin. Neurosci., v.20, n.3, 
p.406-409, 2012. 

CHU, V.; OTERO, J. M.; LOPEZ, O.; SULLIVAN, M. F.; MORGAN, J. P.; AMENDE, I.; et 
al. Electrocardiographic findings in mdx mice: a cardiac phenotype of Duchenne 
muscular dystrophy. Muscle Nerve, v.26, n.4, p.513-519, 2002. 

CYSARZ, D.; PORTA, A.; MONTANO, N.; VAN LEEUWEN, P.; KURTHS, J.; WESSEL, 
N. Different approaches of symbolic dynamics to quantify heart rate complexity. Conf. 
Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., p.5041–5044, 2013. 

DE HARTOG, J. J.; LANKI, T.; TIMONEN, K. L.; et al. Associations between PM2.5 and 
heart rate variability are modified by particle composition and beta-blocker use in 
patients with coronary heart disease. Environ Health Perspect. Jan 2009;117(1):105-
111. 

DHARGAVE, P.; NALINI, A.; ABHISHEKH, H. A.; MEGHANA, A.; NAGARATHNA, R.; 
RAJU, T. R.; et al. Assessment of cardiac autonomic function in patients with 
Duchenne muscular dystrophy using short term heart rate variability measures. Eur. J. 
Pediatr. Neurol., v.18, n.3, p.317-20, 2014. 

EAGLE, M.; BAUDOUIN, S. V.; CHANDLER, C.; GIDDINGS, D. R.; BULLOCK, R.; 
BUSHBY, K. Survival in Duchenne muscular dystrophy: improvements in life 
expectancy since 1967 and the impact of home nocturnal ventilation. Neuromuscul. 
Disord., v.12, n.10, p.926-929, 2002. 

ECKMANN, J.; KAMPHORST, S.; RUELLE, D. Recurrence plots of dynamical systems. 
Europhys. Lett., v.4, p.973–977, 1987. 

FLANNERY, G.; GEHRIG-MILLS, R.; BILLAH, B.; KRUM, H. Analysis of randomized 
controlled trials on the effect of magnitude of heart rate reduction on clinical outcomes 
in patients with systolic chronic heart failure receiving beta-blockers. Am. J. Cardiol., 
v.101, n.6, p.865-869, 2008. 



 

 61 
 

GAMELIN, F. X.; BERTHOIN, S.; BOSQUET, L. Validity of the Polar S810 heart rate 
monitor to measure R-R intervals at rest. Med. Sci. Sports Exerc., 2006; v.38, n.5, 887-
893, 2006. 

GODOY, M. F.; TAKAKURA, I. T.; CORREA, P. R. Relevância da análise do 
comportamento dinâmico não-linear (Teoria do Caos) como elemento prognóstico de 
morbidade e mortalidade em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização 
miocárdica. Arq. Ciênc. Saúde, v.12, n.4, p.167-171, 2005. 

GOLDBERGER, A.; AMARAL, L.; GLASS, L.; HAUSDORFF, J.; IVANOV, P. C.; 
MARK, R.; et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new 
research resource for complex physiologic signals. Circulation, v.101, e215–220, 2000.  

GUZZETTI, S.; SIGNORINI, M. G.; COGLIATI, C.; MEZZETTI, S.; PORTA, A.; 
CERUTTI, S.; et al. Non-linear dynamics and chaotic indices in heart rate variability of 
normal subjects and heart-transplanted patients. Cardiovasc. Res. v.31, p.441–446, 
1996. 

GUZZETTI, S.; BORRONI, E.; GARBELLI, P. E.; CERIANI, E.; DELLA BELLA, P.; 
MONTANO, N.; et al. Symbolic dynamics of heart rate variability: a probe to 
investigate cardiac autonomic modulation. Circulation, v.112, n.4, p.465–470, 2005. 

HAMPTON, T. G.; KALE, A.; MCCUE, S.; BHAGAVAN, H. N.; VANDONGEN, C. 
Developmental changes in the ECG of a hamster model of muscular dystrophy and 
heart failure. Front. Pharmacol., v.3, p.80, 2012. 

HAYANO, J.; TAKAHASHI, H.; TORIYAMA, T.; MUKAI, S.; OKADA, A.; SAKATA, S. 
et al. Prognostic value of heart rate variability during long-term follow-up in chronic 
haemodialysis patients with end-stage renal disease. Nephrol. Dial. Transplant., v.14, 
n.6, p.1480-1488, 1999. 

HOSHI, R. A.; PASTRE, C. M.; VANDERLEI, L. C.; GODOY, M. F. Poincaré plot indexes 
of heart rate variability: relationships with other nonlinear variables. Auton. Neurosci., 
v.177, n.2, p.271-274, 2013. 

HUIKURI, H. V.; MAKIKALLIO, T. H.; PERKIOMAKI, J. Measurement of heart rate 
variability by methods based on nonlinear dynamics. J. Electrocardiol., v.36, p.95-99, 
2003. 

INOUE, M.; MORI, K.; HAYABUCHI, Y.; TATARA, K.; KAGAMI, S. Autonomic function 
in patients with Duchenne muscular dystrophy. Pediatr. Int., v.51, n.1, p.33-40. 2009. 

JAVORKA, M.; TRUNKVALTEROVA, Z.; TONHAJZEROVA, I.; LAZAROVA, Z.; 
JAVORKOVA, J.; JAVORKA, K. Recurrences in heart rate dynamics are changed in 
patients with diabetes mellitus. Clin. Physiol. Funct. Imaging, v.28, p.326–331, 2008. 

JAVORKA, M.; TRUNKVALTEROVA, Z.; TONHAJZEROVA, I.; JAVORKOVA, J.; 
JAVORKA, K.; BAUMERT, M. Short-term heart rate complexity is reduced in patients 
with type 1 diabetes mellitus. Clin. Neurophysiol., v.119, n.5, p.1071-1081, 2008. 



 

 62 
 

JUNG, I. Y.; CHAE, J. H.; PARK, S. K.; KIM, J. H.; KIM, J. Y.; KIM, S. J.; et al. The 
correlation analysis of functional factors and age with duchenne muscular dystrophy. 
Ann. Rehabil. Med., v.36, n.1, p.22-32, 2012. 

KENNETH, L. T. Origins and early descriptions of Duchenne muscular dystrophy. Muscle & 
Nerve, v.28, p.402-422. 2003. 

KINGSLEY, M.; LEWIS, M. J.; MARSON, R. E. Comparison of polar 810 s and an 
ambulatory ECG system for RR interval measurement during progressive exercise. In. 
J. Sports Med.,  v.26, n.1, p.39-44, 2005. 

KIRCHMANN, C.; KECECIOGLU, D.; KORINTHENBERG, R.; DITTRICH, S. 
Echocardiographic and electrocardiographic findings of cardiomyopathy in Duchenne 
and Becker-Kiener muscular dystrophies. Pediatr Cardiol, v.26, n.1, p.66-72, 2005. 

LAMPERT, R.; ICKOVICS, J. R.; VISCOLI, C. J.; HORWITZ, R. I.; LEE, F. A. Effects of 
propranolol on recovery of heart rate variability following acute myocardial infarction 
and relation to outcome in the Beta-Blocker Heart Attack Trial. Am J Cardiol. v.91, n.2, 
p.137-142, 2003 

LANZA, G. A.; DELLO RUSSO, A.; GIGLIO, V.; DE LUCA, L.; MESSANO, L.; 
SANTINI, C.; et al. Impairment of cardiac autonomic function in patients with 
Duchenne muscular dystrophy: relationship to myocardial and respiratory function. Am. 
Heart J., v.141, n.5, p.808-812, 2001. 

LI, F.; LI, Y.; CUI, K.; LI, C.; CHEN, W.; GAO, J.; et al. Detection of pathogenic mutations 
and the mechanism of a rare chromosomal rearrangement in a Chinese family with 
Becker muscular dystrophy. Clin. Chim. Acta., v.414, p.20-25, 2012. 

LIN, L. Y.; LIN, J. L.; DU, C. C.; LAI, L. P.; TSENG, Y. Z.; HUANG, S. K. Reversal of 
deteriorated fractal behavior of heart rate variability by beta-blocker therapy in patients 
with advanced congestive heart failure. J Cardiovasc Electrophysiol. v.12, n.1, p.26-32, 
2001. 

LONGO, A.; FERREIRA, D.; CORREIA, M. J. Variabilidade da frequência cardíaca. Rev. 
Port. Cardiol., v.14, n.3, p.241-262, 1995. 

LUE, Y. J.; LIN, R. F.; CHEN, S. S.; LU, Y. M. Measurement of the functional status of 
patients with different types of muscular dystrophy. Kaohsiung J. Med. Sci., v.25, n.6, 
p.325-333, 2009. 

MARÃES, V. R. F. S.; TEIXEIRA, L. C. A.; MILLAN, L. A.; CATAI, A. M.; OLIVEIRA, 
L.; GALLO JÚNIOR, L.; et al. Determinação e validação do limiar de anaerobise a 
partir de métodos de análise da frequência cardíaca e de sua variabilidade. Rev. Soc. 
Cardiol. Estado de São Paulo, v.13, n.4, p.1-13, 2003. 

MARWAN, N.; WESSEL, N., MEYERFELDT, U.; SCHIRDEWAN, A.; KURTHS, J. 
Recurrence- plot-based measures of complexity and their application to heart-rate- 
variability data. Phys Rev E - Stat Nonlinear, Soft Matter Phys 2002;66. 

MARWAN, N.; KURTHS J. Nonlinear analysis of bivariate data with cross recurrence plots. 
Phys. Lett. Sect: A Gen. At. Solid State Phys., v.302, p.299–307, 2002.  



 

 63 
 

MESTANIK, M.; MESTANIKOVA, A.; VISNOVCOVA, Z.; CALKOVSKA, A.; 
TONHAJZEROVA, I. Cardiovascular sympathetic arousal in response to different 
mental stressors. Physiol. Res., v.64, p.S585–S594, 2015. 

MOCHIZUKI, H.; OKAHASHI, S.; UGAWA, Y.; TAMURA, T.; SUZUKI, M.; 
MIYATAKE, S.; et al. Heart rate variability and hypercapnia in Duchenne muscular 
dystrophy. Intern. Med., v.47, n.21, p.1893-1897, 2008. 

MONFREDI, O.; LYASHKOV, A. E.; JOHNSEN, A. B.; INADA, S.; SCHNEIDER, H.; 
WANG, R.; et al. Biophysical characterization of the underappreciated and important 
relationship between heart rate variability and heart rate. Hypertension, v.64, n.6, 
p.1334-1343, 2014. 

MORELLI, A.; SINGER, M.; RANIERI, V. M.; D'EGIDIO, A.; MASCIA, L.; 
ORECCHIONI, A.; et al. Heart rate reduction with esmolol is associated with improved 
arterial elastance in patients with septic shock: a prospective observational study. 
Intensive Care Med., v.42, n.10, p.1528-1534, 2016. 

 MORENO, I. L.; PASTRE, C. M.; FERREIRA, C.; DE ABREU, L. C.; VALENTI, V. E.; 
VANDERLEI, L. C. Effects of an isotonic beverage on autonomic regulation during 
and after exercise. J. Int. Soc. Sports Nutr., v.10, n.1, p.2, 2013. 

MOURA-TONELLO, S. C.; TAKAHASHI, A. C.; FRANCISCO, C. O.; LOPES, S. L.; DEL 
VALE, A. M.; BORGHI-SILVA, A.; et al. Influence of type 2 diabetes on symbolic 
analysis and complexity of heart rate variability in men. Diabetol. Metab. Syndr., v.6, 
n.1, p.13, 2014. 

PORTA, A.; GUZZETTI, S.; BORRONI, E.; FURLAN, R.; MONTANO, N.; MALLIANI, 
A. 2006. Role of the autonomic nervous system in generating non-linear dynamics in 
short-term heart period variability. Biomed. Tech. (Berl.), v.51, n.4, p.174–177, 2006. 

POSNER, A. D.; SOSLOW, J. H.; BURNETTE, W. B.; et al. The Correlation of Skeletal and 
Cardiac Muscle Dysfunction in Duchenne Muscular Dystrophy. J Neuromuscul Dis. 
v.3, n.1, p.91-99, 2016. 

PUMPRLA, J.; HOWORKA, K.; GROVES, D.; CHESTER, M.; NOLAN, J. Functional 
assessment of heart rate variability: physiological basis and practical applications. Int. J. 
Cardiol., v.84, p.1-14, 2002. 

RIBEIRO, J. P.; MORAES FILHO, R. S. Variabilidade da frequência cardíaca como 
instrumento de investigação do sistema nervoso autônomo. Ver. Bras. Hipertens., v.12, 
n.1, p.14-20, 2005. 

ROCHA, R. M.; ALBUQUERQUE, D. C.; ALBANESI FILHO, F. M. Variabilidade da 
frequência cardíaca e ritmo circadiano em pacientes com angina estável. Rev. Socerj., 
v.18, n.4., p.429-442, 2005. 

ROMFH, A.; MCNALLY, E. M. Cardiac assessment in Duchenne and Becker muscular 
dystrophies. Curr. Heart Fail. Rep., v.7, p.212-218, 2010.  



 

 64 
 

SÁ, J. C.; COSTA, E. C.; DA SILVA, E.; TAMBURÚS, N. Y.; PORTA, A.; MEDEIROS, L. 
F.; et al. Aerobic exercise improves cardiac autonomic modulation in women with 
polycystic ovary syndrome. Int. J. Cardiol., v.202, p.356-361, 2016. 

SCHUMACHER, A. M.; ZBILUT, J. P.; WEBBER, C. L. Jr., SCHWERTZ, D. W., PIANO, 
M. R. Detection of cardiac variability in the isolated rat heart. Biol. Res. Nurs., v.8, n.1, 
p.55-66, 2006. 

SCHWARTZ, P. J. Autonomic modulation for chronic heart failure: a new kid on the block? 
Eur. J. Heart Fail., v.14, n.12, p.1316-1318, 2012. 

SILVA, E. L.; PEREIRA, R.; REIS, L. N.; PEREIRA, V. L. JR.; CAMPOS, L. A.; WESSEL, 
N.; et al. Heart rate detrended fluctuation indexes as estimate of obstructive sleep apnea 
severity. Medicine (Baltimore), v.94, n.4, p.e516, 2015. 

TAKAHURA, I. T. Variabilidade da Frequência Cardíaca no domínio do caos como preditora 
de morbimortalidade em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do 
miocárdio. 2007. 88. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto. São José do Rio Preto, 2007.  

TERATHONGKUM, S.; PICKLER, R. H. Relationships among heart rate variability, 
hypertension, and relaxation techniques. Journal of Vascular Nursing. v.22, n.3, p.78-
82, 2004. 

THOMAS, T. O.; JEFFERIES, J. L.; LORTS, A.; ANDERSON, J. B.; GAO, Z.; BENSON, 
D. W.; et al. Autonomic dysfunction: a driving force for myocardial fibrosis in young 
Duchenne muscular dystrophy patients? Pediatr. Cardiol., v.36, n.3, p.561-568, 2015. 

THIEL, M.; ROMANO, M. C.; KURTHS, J. How much information is contained in a 
recurrence plot? Phys. Lett. Sect.: A Gen. At. Solid State Phys., v.330, p.343-349, 2004. 

TONHAJZEROVA, I.; FARSKY, I.; MESTANIK, M.; VISNOVCOVA, Z.; 
MESTANIKOVA, A.; HRTANEK, I.; ONDREJKA, I. Symbolic dynamics of heart rate 
variability - a promising tool to investigate cardiac sympathovagal control in attention 
deficit/hyperactivity disorder (ADHD)? Can. J. Physiol. Pharmacol., v.94, n.6, p.579-
587, 2016. 

TUKEK, T.; YILDIZ, P.; ATILGAN, D.; TUZCU, V.; EREN, M.; ERK, O.; et al. Effect of 
diurnal variability of heart rate on development of arrhythmia in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. Int. J. Cardiol., v.88, p.199-206, 2003. 

VALENTI, V. E.; GUIDA, H. L.; FRIZZO, A. C.; CARDOSO, A. C.; VANDERLEI, L. C.; 
ABREU, L. C. Auditory stimulation and cardiac autonomic regulation. Clinics (Sao 
Paulo)., v.67, n.8, p.955-958, 2012. 

VANDERLEI, L. C. M. Variabilidade da frequência cardíaca: Um instrumento de avaliação 
de paciente e de técnicas para a fisioterapia [Tese de livre docência]. Presidente 
Prudente: Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP;2012.  

VANDERLEI, L. C. M.; SILVA, R. A.; PASTRE, C. M.; AZEVEDO, F. M.; GODOY, M. F. 
Comparison of the Polar S810i monitor and the ECG for the analysis of heart rate 



 

 65 
 

variability in the time and frequency domains. Braz. J. Med. Biol. Res., v.41, n.10, 
p.854-859, 2008. 

VANDERLEI, L. C. M.; PASTRE, C. M.; HOSHI, R. A.; CARVALHO, T. D.; GODOY, M. 
F. Noções básicas de variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. 
Rev. Bras. Cir. Cardiovasc., v.24, n.2, p.205-217, 2009. 

VIOLLET, L.; THRUSH, P. T.; FLANIGAN, K. M.; MENDELL, J. R.; ALLEN, H. D. 
Effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors and/or beta blockers on the 
cardiomyopathy in Duchenne muscular dystrophy. Am. J. Cardiol., v.110, n.1, p.98-
102, 2012. 

VISNOVCOVA, Z.; MESTANIK, M.; JAVORKA, M.; MOKRA, D.; GALA, M.; JURKO, 
A.; et al. 2014. Complexity and time asymmetry of heart rate variability are altered in 
acute mental stress. Physiol. Meas., v.35, n.7, p.1319–1334, 2014. 

VOSS, A.; SCHULZ, S.; SCHROEDER, R.; BAUMERT, M.; CAMINAL, P. Methods 
derived from nonlinear dynamics for analysing heart rate variability. Philos. Trans. A: 
Math. Phys. Eng. Sci., v.367, n.1887, p.277–296. 

VUILLEROT, C.; PAYAN, C.; GIRARDOT, F.; FERMANIAN, J.; IWAZ, J.; BÉRARD, C.; 
et al. Responsiveness of the motor function measure in neuromuscular diseases. Arch. 
Phys. Med. Rehabil., v.3, n.12, p.2251-2256, 2012.  

WAGNER, C. D.; PERSSON, P. B. Chaos in the cardiovascular system: an update. 
Cardiovasc. Res., v.40, p.257-264, 1998. 

WEBBER, C. L. Recurrence quantification of fractal structures. Front. Physiol., v.3, p.382, 
2012. 

YOTSUKURA, M.; FUJII, K.; KATAYAMA, A.; TOMONO, Y.; ANDO, H.; SAKATA, K.; 
et al. Nine-year follow-up study of heart rate variability in patients with Duchenne-type 
progressive muscular dystrophy. Am. Heart J., v.136, p.289–296, 1998. 

YOTSUKURA, M.; SASAKI, K.; KACHI, E.; SASAKI, A.; ISHIHARA, T.; ISHIKAWA, 
K. Circadian rhythm and variability of heart rate in Duchenne-type progressive 
muscular dystrophy. Am. J. Cardiol., v.76, n.12, p.947-951, 1995. 

ŽILINA, O.; KOLTŠINA, M.; RAID, R.; KURG, A.; TÕNISSON, N.; SALUMETS, A. 
Somatic mosaicism for copy-neutral loss of heterozygosity and DNA copy number 
variations in the human genome. BMC Genomics, v.16, n.1, p.703, 2015. 

 

 



ANEXO I 

 66 
 

Escala Vignos 

Graduação Fases da Evolução 

1 Alteração detectável na postura ou marcha; sobe escada sem auxílio do 

corrimão. 

2 Anda, mas sobe escada apenas com auxílio do corrimão. 

3 Anda, mas sobe oito degraus com auxílio por mais de 25 segundos. 

4 Anda, mas não sobe escadas. 

5 Anda sem auxílio externo, mas não sobe escadas ou levanta da cadeira. 

6 Anda apenas com auxílio externo (uso de órteses). 

7 Na cadeira de rodas. Senta ereto, pode tocar a cadeira e é capaz de 

realizar atividades de vida diária na cama ou na cadeira. 

8 Na cadeira de rodas. Senta ereto, não é capaz de realizar atividades na 

cama ou na cadeira sem assistência. 

9 Na cadeira de rodas. Senta ereto somente com suporte. Pode realizar 

apenas mínimas atividades de vida diária. 

10 Na cama, não pode realizar atividades de vida diária sem assistência. 

 
                                            Vignos, PJ; Archibald, KC. Maintenance of ambulation in 

childhood muscular dystrophy. J Chron Dis. 12: 273-89, 1960 
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MEDIDA DA FUNÇÃO MOTORA 
 

nas doenças neuromusculares   
 

MFM 
 

FOLHA DE ESCORE  
 
 

Nome e Sobrenome do paciente: _________________________Nº. do documento: _______ 
 
Data de nascimento: ____/____/____           Data de avaliação: ____/____/____ 
                                 (dia/mês/ano)                                               (dia/mês/ano) 
Idade do Paciente: ____/____                       Nome do examinador: ____________________ 
                               (ano/mês) 
Idade de perda da marcha: ____/____            Diagnóstico: ___________________________ 
                                           (ano/mês) 
 
 
 
 
 A MFM é uma escala de avaliação precisa, padronizada, concebida e validada pelo grupo de estudo MFM 
para medir as capacidades motoras funcionais do paciente portador de uma doença neuromuscular. Repetida 
ao longo do tempo, a MFM mede a mudança das capacidades motoras funcionais do paciente. O esquema de 
escore a seguir deve servir como uma indicação geral. Todos os itens possuem indicações específicas para 
cada escore, a utilização destas instruções de testagem é imperativo para cada item. Todas estas indicações 
são descritas no Manual do Usuário. 
 
 
                                     ESQUEMA DE ESCORE: 
 
                                     0 = não pode iniciar a tarefa  
 
                                     1 = realiza parcialmente o exercício  
 
                                     2 = realiza incompletamente o movimento solicitado ou completamente, mas de forma  
                                     imperfeita (compensação, duração e manutenção insuficiente da posição , lentidão,          
                                     falta de controle de movimento). 
 
                                     3= realiza completamente, “normalmente” o movimento, o exercício, estando  
                                     controlado , dominado , dirigido, realizado com velocidade constante. 
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Itens  D1 D2 D3 
 
1. Supino, cabeça no eixo: mantém a cabeça no eixo e depois a vira completamente   
De um lado e depois do outro  
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
2. Supino: levanta a cabeça e a mantém elevada  
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
3. Supino: flete o quadril e o joelho acima de 90° deslocando o pé do tapete. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
4.Supino, perna sustentada pelo examinador: realiza uma flexão dorsal do pé em 90° 
em relação a perna a partir da posição com pé relaxado em flexão plantar . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

  □0 
□1 
□2 
□3 

 
5. Supino: eleva uma mão do tapete e toca o ombro oposto .  
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
6. Supino, membros inferiores semifletidos, patelas para cima e os pés apoiados sobre 
o tapete. Eleva a pelve; coluna lombar, pelve e coxas alinhadas e pés próximos. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
7. Supino: vira para o decúbito ventral e libera membros superiores debaixo do corpo . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
8. Supino: sem apoio dos membros superiores senta-se sobre o tapete. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
     

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
9. Sentado sobre o tapete: sem apoio dos membros superiores mantêm a posição 
sentada e depois é capaz de manter um contato entre as duas mãos. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
10. Sentado sobre o tapete, a bola de tênis colocada em frente ao sujeito: sem apoio 
dos membros superiores se inclina para frente, toca a bola e depois volta à posição. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
11. Sentado sobre o tapete : fica em pé sem apoio dos membros superiores. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

□0 
□1 
□2 
□3 

  

                              Subtotal da página 2 D1= D2= D3= 
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Itens                                              Subtotal da página 2 D1= D2= D3= 
 
12.Em pé: sem apoio dos membros superiores , senta-se na cadeira mantendo os pés 
próximos.  
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
13. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas : sem apoio dos membros superiores e 
sem apoio contra o encosto da cadeira , mantêm a posição sentada,com a cabeça e 
tronco alinhados. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
14. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas , com a cabeça posicionada em flexão: 
da posição de cabeça completamente fletida, levanta a cabeça e a mantêm levantada, o 
movimento e a manutenção se fazem com a cabeça no eixo. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
15. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas, com os antebraços colocados sobre a 
mesa e os cotovelos fora da mesa: coloca ao mesmo tempo as 2 mãos sobre a cabeça e 
o tronco alinhados. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
16. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas, o lápis colocado sobre a mesa: toca o 
lápis com uma mão , cotovelo em extensão completa até o final do movimento. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
17. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas , 10 moedas colocadas sobre a mesa : 
pega sucessivamente e armazena 10 moedas de 10 centavos em uma das mãos no 
tempo de 20 segundos . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

  □0 
□1 
□2 
□3 

 
18. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas , um dedo colocado no centro de um CD 
fixo : fazer a volta completa do CD com um dedo , sem apoio da mão. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

  □0 
□1 
□2 
□3 

 
19. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas , o lápis colocado sobre a mesa :pega o 
lápis ao lado de uma das mãos , depois desenha uma série contínua de voltas de 1 cm 
de altura dentro de um retângulo de 4 cm de comprimento. 
 
                     
Tentativa 1 :  
 
 
Tentativa 2 :         
 
 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
     

 
 

 
 

  □0 
□1 
□2 
□3 

20. Sentado sobre a cadeira ou na cadeira de rodas , a folha de papel colocada entre as 
mãos : rasgar a folha dobrada em 4 , começando pela dobra. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

  □0 
□1 
□2 
□3 

                              Subtotal da página 3 D1= D2= D3= 
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Itens                                              Subtotal da página 3 D1= D2= D3= 
 
21.Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas , a bola de tênis colocada sobre a mesa: 
pega a bola e depois supina a mão completamente segurando a bola . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado : □ direito   □ esquerdo 

  □0 
□1 
□2 
□3 

 
22. Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas , um dedo colocado no centro de um 
quadrado fixo: levanta o dedo e depois o coloca sucessivamente no centro das oito 
casas do quadrado sem tocar nas linhas. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

  □0 
□1 
□2 
□3 

 
23..Sentado na cadeira ou na cadeira de rodas membros superiores ao lado do corpo: 
colocar ao mesmo tempo os dois antebraços e/ou mãos sobre a mesa. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

 □0 
□1 
□2 
□3 

 

 
24. Sentado na cadeira :levantar-se sem apoio dos membros superiores , com os pés 
próximos. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
25. Em pé , com apoio dos membros superiores sobre um material : solta-se  e 
mantêm-se em pé , com os pés próximos ,cabeça,tronco e membros alinhados . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
26.Em pé,com apoio dos membros superiores sobre um material: sem apoio dos 
membros superiores levanta um pé, por 10 segundos. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                    Lado do pé apoiado : □ direito   □ esquerdo 

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
27. Em pé, sem apoio , inclina-se , toca o solo com uma das mãos e depois levanta-se. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
28. Em pé, sem apoio : anda 10 passos à frente, sobre os 2 calcanhares. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
     

□0 
□1 
□2 
□3 

  

 
29. Em pé,sem apoio: anda 10 passos à frente sobre uma linha reta . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
                     

□0 
□1 
□2 
□3 

  

30.Em pé , sem apoio : corre 10 metros . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

□0 
□1 
□2 
□3 

  

31. Em pé, sobre um pé, sem apoio : salta no lugar 10 vezes seguida . 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 

□0 
□1 
□2 
□3 

  

32. Em pé,sem apoio : sem apoio dos membros superiores , agacha-se e depois 
levanta-se duas vezes seguida. 
Comentários:...................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................ 
 

□0 
□1 
□2 
□3 

  

Total D1= D2= D3= 
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M F M 
 

Resumo do escore  
 
 
DIMENSÃO                                                CÁLCULO DOS ESCORES EM % POR DIMENSÃO 
 
 
D1. Posição em pé e transferências              Total da dimensão 1 x 100 =  
                                                                                   39 
 
 
D2. Motricidade axial e proximal                 Total da dimensão 2 x 100 =  
                                                                                   36 
 
 
 
D3.Motricidade distal                                    Total da dimensão 3 x 100 =  
                                                                                   21 
 
 
 
 
ESCORE TOTAL                                           Total de escore x 100 =  
                                                                               32 x 3 
 
 
 
 
 
Cooperação do paciente :                     □ nula              □ média              □ ideal  
 
Particularidades durante este exame MFM : ............................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
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