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Resumo 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a modulação autonômica cardíaca de 

indivíduos com DMD em tratamento com Prednisona / Prednisolona e Deflazacort e 

comparar com indivíduos com DMD que não fazem uso desses medicamentos e um 

grupo controle tipicamente desenvolvido. Métodos: Estudo do tipo transversal, no 

qual foram avaliados 40 Adolescentes do sexo masculino, na faixa etária de 11 a 18 

anos divididos em quatro grupos: Deflazacort; Prednisona / Prednisolona; sem uso de 

corticóide; Desenvolvimento típico. A variabilidade da frequência cardíaca foi 

analisada usando índices lineares (domínio do tempo e domínio da frequência) e 

índices não lineares Resultados: Os resultados deste estudo expuseram que os 

indivíduos com DMD submetidos a farmacoterapias com Prednisona / Prednisolona 

demonstrou VFC comparável ao grupo controle tipicamente desenvolvido (CTD). Em 

contrapartida, indivíduos com DMD em uso de farmacoterapias com Deflazacort 

ofereceram menor VFC, semelhante a indivíduos com DMD sem uso de qualquer 

medicamento, evidenciado nas variáveis: RMSSD; LFn.u., HFn.u., LF / HF; SD1, α1 e 

α1 / α2, e um efeito ligeiramente significativo para SD1 / SD2; % DET e proporção; 

Entropia de Shannon, 0V%, 2LV% e 2ULV%. Conclusões: Os corticosteroides têm 

potencial para influenciar positivamente a modulação autonômica cardíaca em 

adolescentes com DMD. O uso de Prednisona / Prednisolona parece induzir melhores 

respostas em termos de atividade simpático-vagal versus Deflazacort. 

 

Descritores: Distrofia muscular de Duchenne; Sistema nervoso autónomo; 

Frequência cardíaca; Deflazacort; Prednisona. 
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Abstract 

 

Abstract: The objective this study assesses the cardiac autonomic modulation of 

individuals with DMD under-going therapy with Prednisone / Prednisolone and 

Deflazacort and liken with individuals with DMD not in use of these medications and a 

typically developed control group. Methods: A cross-sectional study was performed, 

wherein 40 boys, were evaluated. 4 groups: Deflazacort; Predni-sone/Prednisolone; 

No corticoid use; Typical development. Heart Rate Variability was analyzed using 

linear indices (Time Domain and Frequency Domain) a no-linear indices Results: The 

results of this study exposed that individual with DMD undergoing pharmacotherapies 

with Prednisolone demonstrated HRV comparable to Control Typically Developed 

(CTD) group. CTD. In contrast individuals with DMD under-going pharmacotherapies 

with Deflazacort offered lower HRV, akin to individuals with DMD with no use of any 

medications, evidenced in the variables: RMSSD; LFn.u., HFn.u., LF/HF; SD1, α1 and 

α1/α2, and a slightly significant effect for SD1/SD2; %DET and Ratio; Shannon 

Entropy, 0V%, 2LV% and 2ULV%. Conclusions: Corticosteroids have the potential to 

positively influence the cardiac autonomic modulation in adolescents with DMD. The 

use of Prednisone / Prednisolone seems to induce improved responses in terms of 

sympathovagal activity versus Deflazacort. 

 

Keywords: Duchenne muscular dystrophy; Autonomic nervous system; Heart rate; 

Deflazacort; Prednisone. 
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1. Introdução 

 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma doença hereditária, 

geneticamente recessiva, gerada por uma mutação do gene da distrofina (1), 

localizado no cromossomo Xp21 (2), tem uma incidência com uma taxa mundial de 

cerca de 5.000 dignósticos por ano, a qual afeta o sexo masculino, e seus sinais e 

sintomas começam na primeira infância (3). Embora a insuficiência respiratória seja a 

principal causa de morte nesses pacientes, com o avanço da tecnologia de suporte 

respiratório, os distúrbios cardíacos estão se tornando uma questão importante (4). 

Indivíduos com DMD têm comprometimento significativo da função autonômica 

cardíaca caracterizada por redução parassimpática e predominância simpática, que 

se torna mais proeminente conforme a gravidade da doença e o aumento da idade 

(5). É racional que uma vez que a fibrose muscular aumenta em proporção com a 

idade, há um processo de inflamação ocorrendo continuamente em todo o corpo.  

É reconhecido que na presença de lesão no corpo humano (por exemplo, 

necrose muscular), uma resposta reflexiva e localizada inicia um processo inflamatório 

que aciona o cérebro para eliminar a ameaça por meio do sistema nervoso autônomo 

(SNA) com um sinal eferente conduzido pelo nervo vago inibindo a síntese de citocinas 

pró-inflamatórias (6). Uma maneira de avaliar o funcionamento desse sistema é com 

a analise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), cuja definição se apresenta 

como a imprevisibilidade entre os batimentos cardíacos e pode ser separada em 

vários índices de medição, refletindo a influência do SNA no controle cardíaco (7,8). 

Além disso, os índices que refletem o ramo parassimpático do SNA são reduzidos 

com o início de um processo inflamatório, como a fibrose muscular em pessoas com 

DMD, corroborando a posição de que o ramo simpático está modulando mesmo 

durante os períodos de repouso e está relacionado a eventos cardíacos (9) e morte 

súbita (10).  

Dessa forma, o tratamento com corticosteroides tem sido utilizado com o 

objetivo de promover a regeneração e diferenciação muscular, além de efeitos 

antiinflamatórios em curto prazo (11). As diretrizes para o tratamento da DMD agora 

recomendam a aplicação de corticosteroide antes do início da deterioração motora. 

Os dois principais corticosteroides utilizados no tratamento da DMD são Prednisona / 

Prednisolona e Deflazacort (12).  
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Apesar das propriedades esperadas dessas drogas, ganho de massa gorda, 

distúrbios endócrinos, ósseos e comportamentais são os principais efeitos colaterais 

relacionados ao uso prolongado de corticosteroides (11,13). Pouco se sabe sobre a 

influência dos corticosteroides na modulação autonômica cardíaca (14,15). Isso 

demonstra a importância de novos estudos relacionados à possível influência dos 

corticosteroides na modulação autonômica cardíaca e seus possíveis efeitos nas 

patologias que causam um processo inflamatório crônico, como na DMD. Tendo em 

vista os efeitos antiinflamatórios dos corticosteroides e a influência que podem causar 

no SNA, teorizamos que seu uso poderia melhorar a modulação autonômica cardíaca 

em indivíduos com DMD em comparação com indivíduos com DMD que não usam 

esses medicamentos.  
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2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a modulação autonômica cardíaca de 

indivíduos com DMD em terapia com Prednisona / Prednisolona e Deflazacort e 

compará-los com indivíduos com DMD que não fazem uso dessas medicações e um 

grupo controle tipicamente desenvolvido. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

(1) Analisar os efeitos dos corticosteroides sobre os índices do domínio do 

tempo da VFC [SDNN (Standard deviation of the normal RR intervals 

recorded in a time interval); rMSSD (square root of the mean of the square 

of the differences between adjacent normal RR intervals in a time interval), 

expressed in ms]. 

(2) Analisar os efeitos dos corticosteroides sobre os índices do domínio da 

Frequencia da VFC [Componentes de alta frequência em unidades 

normalizadas (HFnu), componentes de baixa frequência também em 

unidades normalizadas (LFnu) e relação LF / HF]. 

(3) Analisar os efeitos dos corticosteroides sobre as análises não lineares da 

VFC [Análise quantitativa (índices SD1, SD2 e SD1 / SD2) e qualitativa 

(visual) do Plot de Poincaré; Detrended Fluctuation Analysis (short- and 

long-term scale exponents: α1 and α2); Gráfico de recorrência (analise 

qualitativa, ou visual, e quantitativa pelos índices Média; SD;% REC: taxa 

de recorrência;% DET: determinismo;% LAM: laminaridade; TT: tempo de 

captura; Razão); Symbolic dynamic analysis (Four patterns: 0V for patterns 

with no variation; 1V is related with patterns with one variation; 2LV for 

patterns with two like variations between successive symbols; and 2UV for 

two unlike variations between successive symbols)]. 
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3.1 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo e foi aprovado com número CAAE: 

09942913.4.0000.5505. Para participar da pesquisa, o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido foi assinado pelo responsável legal de cada sujeito da pesquisa e o 

Termo de Consentimento pelo sujeito da pesquisa com idade igual ou inferior a 17 

anos. Este estudo foi registrado em Ensaios clínicos: NCT04740554.  

 

3.2 Tipo, local e população do estudo 

 

Foi realizado um estudo transversal, no qual foram avaliados 40 adolescentes, 

com idades entre 11 e 18 anos. O recrutamento dos grupos foi realizado no 

ambulatório de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). 

Os indivíduos foram divididos em 4 grupos, de acordo com o uso e tipo de 

corticóide utilizado: DMD que usou Deflazacort (DMD-D) com n = 11; DMD que usou 

Prednisona / Prednisolona (DMD-P), com n = 9; DMD Controle sem uso de corticoide 

(DMD-C) en = 10 e, Controles com desenvolvimento típico (DTC) com n = 10. O 

protocolo foi aplicado durante a avaliação que foi concluída no acompanhamento 

ambulatorial. 

 

3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Todos os pacientes com diagnóstico de DMD confirmado por método molecular 

e / ou expressão proteica de músculo esquelético em acompanhamento clínico no 

ambulatório de doenças neuromusculares da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) eram elegíveis para participar do estudo desde que sancionados por seus 

pais ou responsáveis. 

Excluímos pacientes com arritmias cardíacas e bloqueios atrioventriculares, 

anomalias congênitas como cardiopatias congênitas, deformidade pulmonar e 

pacientes em uso de farmacoterapias que dificultam a SNA, como antiarrítmicos e 

medicamentos para o tratamento de diabetes mellitus, por exemplo, insulina. 
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3.4 Características da amostra 

 

3.4.1 Variaveis funcionais 

 

A antropometria foi medida em todos os participantes e a funcionalidade foi 

avaliada em pacientes com DMD usando escalas de Vignos e medida da função 

motora (MFM). A escala de Vignos é uma escala de avaliação para membros 

inferiores, graduada de 1 a 10, e foi utilizada para caracterizar a amostra. A MFM é 

composta por 32 itens (tarefas), divididas 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. 

 

3.4.2 Variáveis Cardiorrespiratórias 

 

Primeiramente foi analisado o eletrocardiograma (ECG)de repouso e não havia 

ritmo sinusal ou presença de arritmias e bloqueios. As medições de repouso 

concluídas imediatamente antes e após a avaliação da modulação autonômica 

cardíaca incluíram pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), 

frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR - para garantir que no início e no 

final da coleta, A FR permanece entre 9 a 24 rpm, na faixa de 0,15 a 0,40 Hz) e 

saturação parcial de oxigênio (SpO2). 

A frequência cardíaca foi registrada pelo cardiofrequencímetro (RS800CX, Polar 

Electro, Kempele, Finlândia) e a SpO2 por meio de um oxímetro digital (DX2010, 

Dixtal) conectado ao dedo indicador ou hálux do participante, por meio de um sensor 

de tamanho adequado para a idade, em ar de laboratório padrão. A saturação de 

hemoglobina por oxigênio foi registrada após o primeiro minuto de estabilização, como 

o valor que permanece mais constante ao longo do segundo minuto. A pressão arterial 

foi verificada indiretamente por meio de um esfigmomanômetro aneróide (Tycos) 

situado no braço esquerdo do paciente e um estetoscópio sobre a área mediana da 

fossa antecubital. A FR foi quantificada pela contagem das incursões respiratórias no 

período de um minuto. 
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3.5 Variabilidade da frequencia cardíaca (VFC) 

 

A frequência cardíaca foi registrada batimento a batimento usando um 

cardiofrequencímetro (Polar RS800CX, Polar Electro, Kempele, Finlândia) a 1 kHz de 

taxa de amostragem para avaliar a modulação autonômica cardíaca. Com a cinta 

torácica e o monitor, os indivíduos foram posicionados em decúbito dorsal e 

permaneceram em repouso em respiração espontânea por 25 minutos. A temperatura 

do laboratório foi controlada a 20 ° C e o registo dos dados foi efectuado de manhã ou 

à tarde, sempre com um mínimo de duas horas de jejum. Os participantes foram 

convidados a evitar consumir café, chocolate ou álcool e tomar medicamentos da noite 

anterior 

A VFC foi realizada em 1000 intervalos RR consecutivos do segmento mais 

estável do tacograma. Apenas séries com erro inferior a 5% foram consideradas 

adequadas para análise. Os dados foram filtrados usando o software Polar Precision 

Performance (Polar Electro, Finland) (16) modo moderado, seguido por uma inspeção 

visual. 

A VFC foi avaliada por metodos lineares (domínios de tempo e frequência e 

análise quantitativa do Plot de Poincaré) usando o software Kubios® (v. 2.2, Kuopio, 

Finlândia). Calculamos as características não lineares da VFC por meio do gráfico de 

Poincaré, Análise de Flutuação Destendenciada (DFA), Gráfico de recorrência (RP) e 

análise Simbólica (SA). 

Os expoentes DFA α1 e α2 foram considerados usando o software 

desenvolvido por Peng et al. (1995), disponível em 

www.physionet.org/physiotools/dfa/#software-for-dfa (Goldberger et al. 2000) (17). 

O gráfico de recorrência foi estudado usando o software Visual Recurrence 

Analysis (v.4.9), fornecido por E. Kononov(18), obtidos em http: // visual-recurrence- 

analysis.software.informer.com/4.9/ e os parâmetros configurados foram idênticos aos 

usados por Baptista et al. 2011 (dimensão = 10, atraso = 1, rádio = 70 e linha = 2). 

 

3.5.1 Análises lineares da VFC 

 

3.5.1.1 Dominio do tempo 
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Foram obtidos os domínios de tempo: SDNN (desvio padrão dos intervalos RR 

normais registrados em um intervalo de tempo); rMSSD (raiz quadrada da média do 

quadrado das diferenças entre os intervalos RR normais adjacentes em um intervalo 

de tempo), expresso em ms (19–21). 

 

3.5.1.2 Dominio da Frequência 

 

Para os domínios de frequência, a análise divide a VFC em componentes 

oscilatórios fundamentais, que foram principalmente (21–24): componentes de alta 

frequência em unidades normalizadas (HFnu) e componentes de baixa frequência 

também em unidades normalizadas (LFnu) (20–22). O algoritmo imposto para a 

análise espectral foi a transformada rápida de Fourier, (Blackman-Tukey, FFT) (janela 

de 256 s com sobreposição de 50%). 

 

3.5.2 Análises não- lineares da VFC 

 

3.5.2.1 Plot de Poincaré 

 

A análise quantitativa do Poincaré Plot incluiu a análise dos índices SD1, SD2 

e SD1 / SD2. Os índices especificados pelo gráfico baseiam-se no conceito de 

diferentes efeitos temporais de mudanças na modulação vagal e simpática da FC nos 

intervalos RR subsequentes, que não requerem a qualidade estacionária dos 

dados(25–27). 

O gráfico de Poincaré é baseado nas mudanças autonômicas da freqüência 

cardíaca e pela dispersão do gráfico é plausível indicar que existe uma VFC alta ou 

baixa (27). Foi realizada uma análise qualitativa do Plot de Poincaré. A análise 

qualitativa envolveu a observação da dispersão dos pontos no gráfico, quanto maior 

a dispersão maior a variabilidade. 

 

3.5.2.2 Análise de flutuação destendenciada 

 

Avaliamos os expoentes da escala de curto e longo prazo: α1, assemelha-se a 

um período de 4 a 11 batimentos, e α2, corresponde a um período de 11 a 64 
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batimentos (28,29). Esta análise demonstra, de forma quantificável, a presença ou 

ausência de propriedades de correlação fractal dos intervalos RR. 

 

3.5.2.3 Análise de recorrência 

 

A quebra do gráfico de recorrência é necessária para avaliar a dependência do 

tempo de uma série, precisamente, na avaliação da estacionariedade (30). O gráfico 

de recorrência permite visualizar o comportamento das trajetórias no espaço de fase 

e, adicionalmente, oferecer os períodos em que o estado de um sistema dinâmico é 

recorrente (31,32), acima e além desses aspectos podem ser confirmados em relação 

à análise quantitativa deste, que apresenta índices como: Média; SD; % REC: taxa de 

recorrência; % DET: determinismo; % LAM: laminaridade; TT: tempo de captura; 

Razão; 

 

3.5.2.4 Análise simbólica 

 

Examinamos quatro padrões: 0V para padrões sem variação (todos os símbolos 

são iguais, por exemplo, 4,4,4 ou 2,2,2); 1V está relacionado com padrões com uma 

variação (dois símbolos consecutivos são iguais e o símbolo restante é diferente, por 

exemplo, 3,4,4 ou 4,4,2); 2LV para padrões com duas variações semelhantes entre 

símbolos sucessivos (dois aumentos ou diminuições sucessivas, por exemplo, 321 ou 

135); e 2UV para duas variações diferentes entre símbolos sucessivos (uma 

diminuição seguida por um aumento ou o contrário, por exemplo, 2,4,2 ou 4,1,2) (33). 

 

3.6 Análise estatística 

 

Como variáveis dependentes, quantificamos todos os índices lineares e não 

lineares da VFC. As diferenças entre os grupos (DMD com Deflazacort [DMD-D] - 1, 

DMD com Prednisolona [DMD-P] - 2, DMD sem farmacoterapias [DMD-N] - 3 e 

controle tipicamente desenvolvido [CTD] - 4) foram estudadas com a Análise de 

Variância Multivariada (MANOVA). Os testes post hoc de Least Significant Difference 

(LSD) foram finalizados em cada par de grupos. O eta-quadrado parcial (ŋp2) foi 

indicado para medir o tamanho do efeito e foi interpretado como pequeno (entre> 0,01 
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e ≤0,06), médio (> 0,06 e ≤0,14) ou grande (> 0,14) (34) e descrevemos de forma 

semelhante observada poder (op). Os resultados foram significativos no nível p <0,05 

(ou <5%). As análises estatísticas foram calculadas via IBM-SPSS (v. 26.0, IBM Corp., 

Armonk, NY, EUA). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  R E S U L T A D O S  
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4.1 Caracteristicas básicas da amostra 

 

A Tabela 1 resume as informações clínicas dos indivíduos com DMD e do grupo 

controle. 

 

Tabela 1: Caracteristicas clínicas e funcionais 
 

DMD - D DMD - P DMD - C CTD p-valor 

Idade(anos) 15.3 ± 2.0 14.1 ± 1.7 14.9 ± 1.6 14.7±2.3 0.355 

IMC 21.9 ± 4.4 19.3 ± 4.4 22.8 ± 6.2 19.5±3.2 0.329 

ESCALAS FUNCIONAIS 

MFM - total 43.1 ± 12.5 64.5 ± 25.1a,b 45.4 ± 13.9 - 0.025 

Vignos 7.3 ± 0.5 4.9 ± 2.4 a,b 6.80 ± 1.4 - 0.004 

INFORMAÇÕES CARDIOVASCULARES 

PAS i 100.45±10.0 96.78±5.69  99.9±10.23 - 
0.861 

PAS f 98.45±12.77  99.33±13.37  100.3±11.49  - 

PAD i 64.27±10.81 58.44±7.98 62.1±9.45 - 
0.581 

PAD f 65.55±10.78 60.33±5.14 60.5±10.38 - 

FC i 92.27±15.4 90.44±8.74 97.9±8.97 - 
0.460 

FC f 92.73±14.33 94.67±18.73 97.2±10.44 - 

RR i 21.45±4.56 c 22±3.1 20±3.6 - 
0.042* 

RR f 18.73±3.8 20.89±3.48 19.8±1.9 - 

SatO2 i 97.64±0.9 97.67±0.70 97.7±0.48 - 
0.670 

SatO2 f 97.82±0.04 97.22±1.09 97.8±0.42 - 

Legenda: DMD-D, Duchenne Muscular Dystrophy- Deflazacort; DMD-P, Distrofia Muscular de Duchenne - Prednisona / 

Prednisolona; DMD-C, Distrofia Muscular de Duchenne - Sem corticosteróides; e CTD, Controle tipicamente desenvolvido; IMC, 

índice de massa corporal; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; FC, frequência cardíaca; RR, intervalo 

R-R; SatO2, saturação de O2; i-inicial; f, final; uma diferença significativa entre DMD-D e DMD-P; diferença significativa entre 

DMD-D e DMD-C; c diferença entre os momentos inicial e final; * teste post hoc mostrou que a diferença entre RR inicial e final 

(p = 0,014) ocorreu apenas no grupo DMD - D. Controle Faltavam valores do grupo tipicamente desenvolvido; b-antes, a-depois. 

 

4.2 Indices lineares do domínio do tempo e da frequência 

 

Para os domínios de tempo e frequência (Tabela 2), a MANOVA não conseguiu 

estabelecer efeito significativo entre os grupos (Wilks Lambda = 0,049, F60, 45 = 1,32, 

p = 0,160, ŋp2 = 0,63, op = 0,93). Ao observar as ANOVAs separadas, houve efeitos 

significativos para o RR médio (F3, 34 = 8,06, p <0,001, ŋp2 = 0,42, op = 0,98), RMSSD 

(F3, 34 = 3,13, p = 0,038, ŋp2 = 0,22, op = 0,68), LF (nu) (F3, 34 = 4,87, p = 0,006, ŋp2 
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= 0,30, op = 0,87), HF (nu) (F3, 34 = 5,04, p = 0,005, ŋp2 = 0,31, op = 0,88), LF / HF 

(F3, 34 = 4,31, p = 0,011, ŋp2 = 0,28, op = 0,82). 

 

4.3 Indices não- lineares da VFC 

 

4.3.1 Plot de Poincaré e DFA 

 

Houve efeitos significativos para SD1 (F3, 34 = 3,15, p = 0,037, ŋp2 = 0,22, op 

= 0,68), α1 (F3, 34 = 3,76, p = 0,020, ŋp2 = 0,25, op = 0,76) e α1 / α2 (F3, 34 = 3,73, 

p = 0,020, ŋp2 = 0,25, op = 0,76) e um efeito moderadamente significativo para SD1 / 

SD2 (F3, 34 = 2,75, p = 0,058, ŋp2 = 0,20, op = 0,61). Os valores de tendência central 

e distribuições estão ilustrados na Tabela 2, além da análise post-hoc. 

A análise visual expôs dispersão alterada, sendo que o grupo DMD-C 

apresentou menor dispersão e CTD maior. Entre os grupos DMD-D e DMD-P, 

percebeu-se maior dispersão no grupo DMD-P, situação que ilustra uma melhora da 

VFC, e redução no grupo DMD-D (Figura 1). 
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Tabela 2: Indices da VFC 

 (1) DMD-D, n=11 (2) DMD-P, n=9 (3) DMD-C, n=10 (4) CTD, n=10 
Testes Post-hoc (LSD) 

(1)x(2) (1)x(3) (1)x(4) (2)x(3) (2)x(4) (3)x(4) 

Medias 

RR 

Média±SD 657.4 ± 91.4 640.6 ± 46.6 614,6 ± 54,5 761.5 ± 95,4 

- - 0.002 - 0.001 <0.001 
Mediana 

(CI) 

662.5 

(572.7; 711.7) 

612 

(598.5; 688.0) 

601 

(567.5; 663.5) 

734 

(692; 857) 

% CV 13.9 7.3 8.9 12.8 

SDNN 

Média±SD 45.2 ± 20.6 48.5 ± 16.5 37.4 ± 13.3 59.4 ± 10.5 

- - - - - 0.019 
Mediana 

(CI) 

43 

(26; 62) 

44 

(30.5; 63) 

32 

(26; 49) 

63 

(47.5; 68) 

% CV 45.7 34.2 35.5 25.4 

RMSSD 

Média±SD 28.3 ± 17 36.0 ± 14.8 21.9± 10.1 39.8± 11.5 

- - 0.077* 0.035 - 0.008 
Mediana 

(CI) 

26.0 

(4; 7.2) 

31.0 

(21.5; 52) 

19.0 

(13; 31) 

38 

(30.5; 51) 

% CV 60.2 41.3 46.5 27.9 

LF_nu 

Média±SD 69.5 ± 8.6 59.6 ± 5.1 71.3± 7.3 62.3±10.1 

0.012 - 0.028 0.004 - 0.010 
Mediana 

(CI) 

66.5 

(63.5; 77.7) 
59.0 (55.5;63) 

70.0 

(66; 77) 

64 

(53.5; 71) 

% CV 12.4 8.6 10.3 16.9 

HF_nu 

Média±SD 30.3 ± 8.3 40.4 ± 5.1 28.7± 7.3 37.6± 10.1 

0.10 - 0.023 0.004 - 0.010 
Mediana 

(CI) 
33.5 (22.2; 36.2) 

41.0 

(37; 44.5) 

30.0 

(23; 34) 

36 

(29; 46.5) 

% CV 27.7 12.7 25.6 26.5 

LF/HF Média±SD 2.8 ± 1.8 1.4 ± 0.5 2.8± 1.2 1.8± 0.7 0.016 - 0.079* 0.004 - 0.022 
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Mediana 

(CI) 
2.0 (1; 2.5) 1.0 (1;2) 

2.0 

(2;4) 

2.0 

(1;2.5) 

% CV 45.2 36.6 43.9 43.8 

SD1 

Média±SD 20.0 ± 12.1 25.3 ± 10.5 15.4± 7.2 28.3± 8.1 

0.073* - - 0.037 - 0.008 
Mediana 

(CI) 
18.0 (8;30) 22.0 (15; 36.5) 13.0 (9; 22) 

27 

(21.5; 36) 

% CV 60.7 41.6 46.9 27.7 

SD2 

Média±SD 60.8 ± 27.1 63.7 ± 21.4 50.6± 17.3 79.1± 13.2 

- - - - - 0.025 
Mediana 

(CI) 
58.0 (31.7; 82.2) 59.0 (40.5; 80.5) 43.0 (35.5; 66) 

83 

(64.5; 89) 

% CV 44.6 33.7 34.4 26.9 

SD1/SD2 

Média±SD 0.3 ± 0.07 0.4 ± 0.05 0.3± 0.06 0.4± 0.06 

- - 0.052* 0.053* - 0.027 
Mediana 

(CI) 
0.3 (0.2; 0.3) 0.4 (0.3; 0.4) 0.3 (0.2; 0.3) 

0.3 

(0.3; 0.4) 

% CV 22.6 14.5 20.7 41.4 

α1_DFA 

Média±SD 1.06 ± 0.13 0.85 ± 0.11 1.03± 0.17 0.98± 0.11 

0.004 - 0.078* 0.017 - - 
Mediana 

(CI) 

1.07  

(1.02; 1.14) 

0.86  

(0.74; 0.92) 

0.95  

(0.89; 1.19) 

1.02 

(0.87; 1.07) 

% CV 12.2 13.1 16.9 17.9 

α2_DFA 

Média±SD 0.77 ± 0.08 0.78 ± 0.10 0.83± 0.08 0.85± 0.09 

- - 0.051* - - - 
Mediana 

(CI) 
0.74 (0.70; 0.86) 0.79 (0.70; 0.88) 0.83 (0.79; 0.89) 

0.83 

(0.79; 0.94) 

% CV 11.6 13.6 10.1 10.2 

α1α2 Média±SD 1.4 ± 0.2 1.1 ± 0.2 1.2± 0.2 1.1± 0.2 0.008 - 0.007 - - - 
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Mediana 

(CI) 
1.4 (1.2; 1.5) 1.1 (0.9; 1.2) 1.3 (1; 1.4) 

1.2 

(1; 1.3) 

% CV 14.2 19.1 18.4 19.9 

Legenda: * resultados marginalmente significativos. DMD-D, Distrofia Muscular de Duchenne- Deflazacort; DMD-P, Distrofia Muscular de Duchenne - Prednisona / Prednisolona; DMD-C, Distrofia Muscular de 

Duchenne - Sem corticosteróides; e CTD, Controle de desenvolvimento típico; M: Média; Md: mediana; CV: Coeficiente de Variação; IC: intervalo de confiança; Intervalos RR: intervalos entre batimentos cardíacos; 

SDNN: desvio padrão do intervalo RR normal a normal; RMSSD: a raiz quadrada das diferenças quadradas médias de intervalos normais a normais sucessivos; LF: baixa frequência; HF: alta frequência; LF / HF: relação 

de baixa frequência e alta frequência; n.u .: unidades normalizadas. 
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Figura 1. Plotagem de Poincaré. DMD-D, Distrofia Muscular de Duchenne- Deflazacort; DMD-P, 

Distrofia Muscular de Duchenne - Prednisona / Prednisolona; DMD-C, Distrofia Muscular de Duchenne 

- Sem corticosteróides; e CTD, Controle tipicamente desenvolvido; 

 

4.3.2 Análise de recorrência 

 

No Recurrence Plot (Figura 2), a análise qualitativa confirmou que os grupos 

DMD-D e DMD-C apresentam padrões extras de resposta, revelados pelo grande 

número de pontos azuis e pretos e mais formas quadradas, elemento que preconiza 

uma menor VFC desses indivíduos. O grupo DMD-P expressa de forma semelhante 

padrões com um número considerável de pontos azuis, mas em menor capacidade, 

quando comparado aos grupos DMD-D e DMD-C, também o padrão exposto possui 

menos quadrados, sugerindo uma maior VFC. O padrão gráfico do grupo CTD foi o 

que indicou a VFC ótima entre os quatro grupos. 

A MANOVA não detectou efeitos significativos entre os grupos (Wilks Lambda 

= 0,42, F27, 76 = 0,98, p = 0,530, ŋp2 = 0,25, op = 0,71). No entanto, as ANOVAs 

separadas revelaram efeitos significativos na média RR (F3, 34 = 3,57, p = 0,024, ŋp2 

= 0,24, op = 0,74),% DET (F3, 34 = 3,73, p = 0,020, ŋp2 = 0,25, op = 0,76) e Razão 
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(F3, 34 = 3,38, p = 0,029, ŋp2 = 0,23, op = 0,72). Os valores e distribuições de 

tendência central são ilustrados na Tabela 3, bem como a análise post-hoc. 

 

 

Figura 2. Gráfico de recorrência. DMD-D, Distrofia Muscular de Duchenne- Deflazacort; DMD-P, 

Distrofia Muscular de Duchenne - Prednisona / Prednisolona; DMD-C, Distrofia Muscular de Duchenne 

- Sem corticosteróides; e CTD, Controle tipicamente desenvolvido; 
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Tabela 3: Análise de recorrência visual 

GROUPS Testes Post-hoc (LSD) 

VARIAVEIS 
(1)DMD-D (2)DMD-P (3)DMD-C (4)CTD 

(1)x(2) (1)x(3) (1)x(4) (2)x(3) (2)x(4) (3)x(4) 
n=11 n=9 n=10 n=10 

%REC 

Mean±SD 26.7±4.5 21.7±4.0 27.9±3.9 24.3±5.2 

0.022 - - 0.006 - 0.057* Median (CI) 25.9(22; 30.4) 22.6(18.4; 24.9) 27.5(24.3; 32.2) 26.2(19.1; 28.9) 

% CV 17.0 18.7 14.2 21.1 

%DET 

Mean±SD 98.1±0.93 96.9±1.2 98.3±0.8 97.6±1.1 

0.016 - - 0.006 - 0.054* Median (CI) 98.3(97.3; 98.9) 96.9(96; 97.7) 98.3(97.7; 99.1) 97.7(96.5; 98.4) 

% CV 1.0 1.2 0.8 1.3 

%LAM 

Mean±SD 96.2±2.6 91.6±6.3 97±1.72 94±4.5 

- - - - - 0.068* Median (CI) 97(93.7; 98.3) 93.5(88.6; 95.7) 96.4(95.6; 98.8) 95.2(91.4; 97) 

% CV 2.7 6.8   19.2 

TT 

Mean±SD 16.5±29.2 5.3±1.6 8.4±0.5 6.6±2.2 

- - - - - - Median (CI) 7(5.7; 10) 5.3(4; 6.7) 7.8(6.3; 10.9) 6.5(4.4; 8.4) 

% CV 177.1 30.3   36.5 

Ratio 

Mean±SD 3.7± 0.6 4.5±0.9 3.6±0.5 4.2±0.9 

0.023 0.007 - - - 0.065* Median (CI) 3.8(3.2; 4.4) 4.3(3.9; 5.3) 3.5(3;4) 3.7(3.4; 5) 

% CV 16.1 20.0   22.3 

Legenda: *Resultados marginalmente significativos. DMD-D, Distrofia Muscular de Duchenne- Deflazacort; DMD-P, Distrofia Muscular de Duchenne - Prednisona / Prednisolona; DMD-C, Distrofia Muscular de 

Duchenne - Sem corticosteróides; e CTD, Controle tipicamente desenvolvido; % REC: taxa de recorrência; % DET: determinismo; % LAM: laminaridade; TT: tempo de captura; Razão; CV: Coeficiente de Variação; 

IC: intervalo de confiança; SD: Desvio padrão DF: Grau de liberdade. 
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4.3.3 Análise simbólica 

 

MANOVA revelou efeito significativo entre os grupos (Wilks Lambda = 0,176, 

F18, 79 = 3,14, p <0,001, ŋp2 = 0,44, op = 0,99). As ANOVAs separadas revelaram 

efeitos significativos para a entropia de Shannon (F3, 33 = 3,0, p = 0,044, ŋp2 = 0,21, 

op = 0,65), 0V% (F3, 33 = 4,13, p = 0,014, ŋp2 = 0,27, op = 0,80), 2ULV% (F3, 33 = 

3,37, p = 0,030, ŋp2 = 0,23, op = 0,71) e 2ULV% (F3, 33 = 3,98, p = 0,016, ŋp2 = 0,27, 

op = 0,79). Os valores e distribuições de tendência central estão ilustrados na Tabela 

4, além da análise post-hoc. 
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Tabela 4: Análise Simbólica 

GROUPS LSD pairwise comparison tests 

VARIABLES 
(1)DMD-D (2)DMD-P (3)DMD-C (4)CTD 

(1)x(2) (1)x(3) (1)x(4) (2)x(3) (2)x(4) (3)x(4) 
n=11 n=9 n=10 n=10 

ShanEntr 

Mean±SD 3.53±0.33 3.86±0.32 3.48±0.34 3.80±0.32 

0.036 - - 0.021 - 0.052* Median (CI) 3.62(3.3; 3.77) 3.78(3.60;4.14) 3.5(3.29;3.7) 3.90(3.40; 4.09) 

% CV 9.5 8.3 9.9 12.8 

0V% 

Mean±SD 32.59±10.80 22.43±8.32 32.27±9.56 23.15±9.85 

0.029 - 0.042 0.008 - 0.012 Median (CI) 
28.96(22.52; 

40.96) 
23.45(15.73; 

28.81) 
32.77(27.85; 

42.54) 
22.48(15.43; 

31.54) 

% CV 33.1 37.1 27.1 39.8 

1V% 

Mean±SD 45.64±4.32 47.66±2.19 46.24±3.80 48.50±4.22 

- - - - - - Median (CI) 
47.15(42.58; 

48.52) 
46.89(45.99; 

49.75) 
47.6(44.44; 48.55) 

48.99(44.96; 
51.84) 

% CV 9.5 4.6 8.2 13.7 

2LV% 

Mean±SD 8.67±4.13 11.83±5.47 6.73±3.15 12.26±4.24 

- - - 0.018 - 0.011 Median (CI) 9.32(4.58; 11.12) 11.42(8.42; 13.87) 6.61(4.16;8.32) 11.40(8.38;16.10) 

% CV 47.6 46.3 46.8 34.6 

2ULV% 

Mean±SD 13.08±5.22 18.07±4.75 11.75±3.75 16.06±3.11 

0.017 - - 0.004 - 0.042 Median (CI) 12.83(8.44; 15.83) 16.03(14.78;22.49) 13.53(7.16; 14.58) 
17.11(13.59; 

18.45) 

% CV 39.9 26.3 32.0 44.8 

Legenda: * Resultados marginalmente significativos. DMD-D, Distrofia Muscular de Duchenne- Deflazacort; DMD-P, Distrofia Muscular de Duchenne - Prednisona / Prednisolona; DMD-C, Distrofia Muscular de 

Duchenne - Sem corticosteróides; e CTD, Controle tipicamente desenvolvido; ShanEntr: Entropia de Shannon; 0V%: padrão sem variação; 1V%: padrão com 1 variação; 2LV%: padrão com duas variações semelhantes; 

2ULV%: padrão com duas variações diferentes; CV: Coeficiente de Variação; IC: Intervalo de confiança SD: Desvio padrão DF: Grau de liberdade. 
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Os achados deste estudo revelaram que os indivíduos com DMD em tratamento 

farmacológico com Prednisona / Prednisolona demonstraram VFC comparável ao 

controle tipicamente desenvolvido (CTD). Em contrapartida, indivíduos com DMD 

submetidos a farmacoterapias com Deflazacort ofereceram menor VFC, semelhante 

a indivíduos com DMD sem o uso de quaisquer medicamentos. 

Indivíduos que fazem uso de Prednisona / Prednisolona apresentam aumento 

da capacidade funcional, tanto na MFM quanto na escala de Vignos (Tabela 1). Até o 

momento, não podemos atestar se este grupo teve uma função fisiológica mais 

saudável devido ao uso de Pred-nisolona ou se aleatoriamente o grupo que usou 

Prednisona / Prednisolona teve melhor funcionalidade. Concluímos que esses 

resultados merecem mais atenção em pesquisas futuras, pois os resultados na 

literatura científica sobre esses aspectos são inconsistentes(35,36). 

Essa resposta pode estar, em qualquer caso em parte, relacionada à provável 

influência dos corticoesteróides na atividade vagal (20). Esse aspecto pode ser 

observado pelos maiores valores dos índices de VFC que modulam a ação 

parassimpática [RMSSD, SD1, HF (nu), (2LV% e 2ULV%)] no grupo em uso de 

Prednisona / Prednisolona. A análise simbólica também demonstra que, em além da 

redução da atividade parassimpática, há também um predomínio da atividade 

simpática, situação que pode ser observada pelos índices 0V%, que estavam 

aumentados na DMD-D e DMD-C quando comparada à DMD-P e CTD (21,37,38). 0% 

representa a modulação simpática cardíaca (39). 

Além disso, a maior variabilidade geral pode ser detectada pelos índices SDNN 

e SD2 (significativamente maior no grupo CTD). Esse indicador pode estar 

relacionado à melhor modulação parassimpática, conforme revelou o índice HF 

(significativamente menor nos grupos DMD-D e DMD-C quando comparados aos 

grupos DMD-P e CTD). 

As respostas designadas acima também podem ser detectadas pela análise 

qualitativa do plot de Poincaré, que apresenta dispersão superior de pontos no gráfico 

DMD-P quando comparado ao DMD-D e DMD-C, o grupo CTD apresentou a maior 

dispersão de todos os quatro grupos. Esta análise destaca uma melhor modulação 

autonômica no grupo que administra Prednisona / Prednisolona quando comparado 

aos grupos que possui Deflazacort e DMD-C. 
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O desequilíbrio autonômico entre SNP e SNS nesses sujeitos foi revelado por 

outros pesquisadores (40). No entanto, nossos resultados sancionam que o uso de 

Prednisona / Prednisolona em adolescentes com DMD promove aumentos na VFC 

para valores semelhantes em suas contrapartes tipicamente desenvolvidas, e isso é 

relevante clinicamente(40). 

A redução da VFC está relacionada a um risco aumentado de morbidade e 

mortalidade por várias causas e à progressão de vários fatores de risco (41). Na DMD, 

a tendência é o desenvolvimento de cardiopatias em razão das alterações morfo-

funcionais já moldadas pelo quadro clínico desses indivíduos (42). Assim, uma melhor 

modulação autonômica do grupo DMD-P em relação aos grupos DMD-D e DMD-C, 

pode estar ligada a uma maior proteção cardíaca. 

Esses resultados globais podem estabelecer a influência benéfica do uso de 

corticoesteróides no SNA de adolescentes com DMD, principalmente da Prednisolona 

que revelou o maior número de valores dos índices da VFC análogo ao típico grupo 

controle desenvolvido. 

Esses resultados são proporcionais a Golczynska, et al (43), que reconheceram 

que a prednisona reduziu significativamente a atividade do nervo simpático em 

indivíduos normais. 

Este ponto pode estar relacionado ao cruzamento concebível de 

corticosteroides endógenos e sintéticos através da barreira hematoencefálica e 

ligação às células nervosas adrenérgicas e nora-drenérgicas, já que foi demonstrado 

que as células nervosas adrenérgicas e noradrenérgicas oferecem sólida 

imunorreatividade ao corticosteroide receptores em cérebros de ratos (44). Assim 

como esses dados revelam a influência dos corticosteroides no SNA ao associarem 

DMD com corticosteroides a DMD sem essas farmacoterapias e a controles 

tipicamente desenvolvidos, eles também revelam uma diferença entre esses 

medicamentos na VFC de adolescentes com DMD. 

Essa alteração entre Prednisolona e Deflazacort pode ser semelhante aos 

efeitos do uso de Prednisolona no tecido muscular esquelético e cardíaco, que são 

formulados por complexas redes de proteínas responsáveis pela transmissão do 

estímulo e da contração. Em seu estudo, Gaud, et al. (45) mostram que a prednisona 

reduz em 40% o número de células degeneradas no modelo de C. elegans e não é 

propensa a inflamação. É recomendado que a prednisona tenha um efeito direto na 
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sobrevivência do tecido muscular. No tecido muscular esquelético, Ohlendieck, et al. 

(46) estudaram o estado das proteínas associadas à distrofina no músculo de 17 

pacientes com DMD de várias faixas etárias, esses resultados expuseram uma 

significativa redução em todas as proteínas associadas à distrofina no sarcolema do 

músculo DMD em comparação com o músculo normal e o músculo de uma variedade 

de outras doenças neuromusculares. Essa anormalidade foi detectada em todos os 

17 pacientes com DMD, independente da idade, fato que designa que a falta de 

distrofina leva à perda de todas as proteínas ligadas à distrofina. 

Nas células do músculo cardíaco, a distrofina tem um papel importante, de 

forma idêntica à do músculo esquelético, ou seja, a falta de distrofina pode causar 

aumento da vulnerabilidade estrutural das células do músculo cardíaco, instabilidade 

da membrana, interrupção do equilíbrio de Ca2+, produção aumentada de espécies 

reativas de oxigênio e disfunção mitocondrial (47). No coração de indivíduos com 

DMD, a deficiência na produção de distrofina, não apenas no músculo cardíaco, mas 

de forma semelhante nas células endoteliais, no músculo liso vascular e nos 

fibroblastos, causa prejuízos na funcionalidade cardíaca (48–51). É notável que 

devido à deficiência na produção de distrofina, o funcionamento dos vasos sanguíneos 

é disfuncional (49), um estado que causa a redução da rede vascular dos músculos 

(48,50). 

O dano muscular (por exemplo, cardíaco, esquelético e liso) é progressivo e 

para o seu tratamento, sugere-se o uso de glicocorticóides. Os glicocorticóides atuam 

como antiinflamatórios e são frequentemente aplicados para prevenir dano muscular 

progressivo, mas apresentam muitos eventos adversos, que podem promover ganho 

de peso, osteopenia e osteoporose, diabetes e atrofia muscular (52). Prednisona / 

prednisolona e Deflazacort atuam predominantemente inibindo a sinalização do NF-

κB, situação que tem demonstrado efeitos protetores de longo prazo e serve como 

padrão ouro para o tratamento da DMD (53,54), tanto para mitigar danos ao músculo 

esquelético como ao cardíaco. 

Peterson JM, et al. (55) apresentaram em seu estudo que a inibição de NF-κB 

em camundongos mdx melhora a função cardíaca. Eles testemunharam que o 

músculo cardíaco mdx tem uma capacidade prejudicada de relaxar e, portanto, é 

incapaz de responder ao estresse β-adrenérgico com frequência cardíaca acelerada. 

Os autores também indicaram que a inibição farmacológica de NF-κB por apenas 1 
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mês pode reverter a disfunção muscular cardíaca induzida por estresse existente e 

que a inibição de NF-κB sistemicamente e especificamente em cardiomiócitos reverte 

a incapacidade patológica de preparações de músculo cardíaco para responder a 

estimulação. Conforme afirmado pelos autores, esses resultados demonstram que o 

NF-κB dos cardiomiócitos prejudica a resposta cardíaca ao estresse β-adrenérgico, 

fornecendo assim a primeira indicação de que a sinalização clássica do NF-κB 

derivada dos cardiomiócitos desempenha um papel ativo na promoção de disfunção 

cardíaca distrófica. É reconhecido que a ativação do NF-κB proporciona redução do 

mecanismo antiinflamatório relacionado aos agonistas β-adrenérgicos. O principal 

efeito dos β-agonistas está ligado à interação com os receptores β-adrenérgicos, 

seguida pela ativação de proteínas quinases dependentes de cálcio. A ativação do 

NF-κB também reprime os genes do cálcio. A interrupção da homeostase do cálcio é 

considerada a causa da patologia dos corações distróficos (55,56). 

Este detalhe estabelece que a inibição do NF-κB pode estar ligada à melhora 

das respostas β-adrenérgicas e, portanto, a uma melhora da resposta autonômica 

cardiovascular. Esse aspecto confirma nossos dados, que mostram uma melhora da 

VFC em indivíduos com DMD que fazem uso de corticoterapia, com importância na 

prescrição de Prednisona / Prednisolona. 

A avaliação do DFA funciona como uma métrica para a presença ou ausência 

de propriedades de correlação fractal de intervalos RR por dados de série temporal. 

Conforme afirmado por Acharya e Joseph (57), α1 deve ser próximo da unidade, e α2 

deve ser sempre menor que α1, em indivíduos fisiologicamente saudáveis. O 

expoente α1 da escala fractal de curto prazo avaliada em DFA pode ser aplicado para 

prever eventos cardiovasculares fatais em várias situações. α1 próximo a 0,5, não 

apresenta correlação entre os valores e é considerado ruído branco ou sinal aleatório. 

Ainda assim, α1 aproximando-se da unidade são características de processos 

denominados fractais, que estão associados ao comportamento dinâmico de séries 

temporais geradas por sistemas complexos, por exemplo, a regulação autonômica do 

ritmo sinusal de um indivíduo saudável (35,36) e representado pelo f ruído, 

semelhante à estabilidade e adaptabilidade de sistemas fisiológicos e complexos 

saudáveis. α≥1 é referido como ruído browniano e, como tal, é uma correlação não 

estocástica de longa distância(58–60), ou seja, um processo que tem uma maneira 

previsível de evoluir. Em nossos dados, esse padrão é recorrente. No grupo de 



D i s c u s s ã o  | 29 

 

indivíduos com DMD em uso de Prednisona / Prednisolona e controles desenvolvidos, 

α1 ficou logo abaixo de 1, o que representa uma regulação autonômica mais 

balanceada, e α2 <α1. Nos grupos (DMD-D) e (DMD-C), α1> 1 e α2 <α1. 

O DFA também suporta os achados do gráfico de recorrência, pois os índices 

também são correlacionados à complexidade da modulação autonômica cardíaca. De 

acordo com Webber et al. (61) valores elevados de% REC estão ligados a sistemas 

periódicos em comparação com os não periódicos, enquanto valores elevados de% 

DET estão correlacionados a sistemas estruturados e determinísticos, 

nomeadamente, valores de% REC e% DET elevados indicam respostas reduzidas da 

modulação autonómica cardíaca e sua complexidade. No entanto, ao deliberar sobre 

os índices do Gráfico de Recorrência, como TT e% LAM, quanto mais baixos os 

valores, mais alta é a resposta complexa do sistema. Nossos dados indicam 

complexidade reduzida e uma resposta caótica correspondentemente reduzida do 

sistema para a coorte que tomou Deflazacort e, maior complexidade e resposta 

caótica no sistema nos indivíduos que usaram Prednisona / Prednisolona. 

A análise qualitativa (ou visual) do gráfico de recorrência mostra diferentes 

complexidades entre os grupos. Neste estudo está documentado que os grupos DMD-

D e DMD-C possuíam mais pontos do mesmo status de configuração (azul e preto), 

mas o grupo DMD-P, embora tivesse um maior número desses pontos, estavam em 

uma quantidade menor, sendo mais semelhante ao grupo CTD, que representa o 

grupo com maior número de pontos com diferentes estados de configuração (pontos 

laranja e brancos). Essa situação comprova que indivíduos com DMD que tomam 

Deflazacort ou que não usam medicamentos têm menor complexidade do sistema ou 

resposta caótica quando comparados aos indivíduos que tomam Prednisona / 

Prednisolona, que é mais próximo de indivíduos com desenvolvimento típico, esses 

indivíduos que ofereciam maior sistema complexidade. 

O gráfico de recorrência tem uma importância clínica digna de destaque, uma 

apresentação com padrões mais geométricos pode ser detectada em recém-nascidos 

saudáveis, idosos e pacientes doentes, que Marwan (62) chamou de "grandes 

retângulos escuros". Dessa forma, essa propriedade indica menor variabilidade da 

frequência cardíaca, seja pela imaturidade do SNA ou pela perda progressiva da 

função. 
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Junto com esses fatores, uma quantidade que deve ser destacada é Shannon 

Entro-py. Isso determina o grau de complexidade na distribuição de um sinal, detalhe 

que permite a identificação de condições que podem impedir a regulação 

cardiovascular (33). 

Dificuldades cardiovasculares podem ser agravantes das morbidades desses 

indivíduos e um diagnóstico precoce ou uma forma de prevenção é necessária para 

prevenir danos futuros (42,63). A VFC é um preditor de saúde imperativo (21) que 

pode predizer riscos cardiovasculares (21,64). Isso demonstra a necessidade de 

avaliar intermitentemente a VFC para monitorar a evolução clínica do quadro 

cardiovascular desses pacientes e, consequentemente, analisar o comportamento e 

a complexidade do sistema é interessante. Aqui, a análise do DFA e do gráfico de 

recorrência são cruciais. 

Como limitações do estudo, podemos destacar o fato de se tratar de um estudo 

observacional, portanto sugerimos que futuros ensaios clínicos sejam realizados com 

o objetivo de observar a causalidade e o efeito da Prednisona / Prednisolona no SNA 

de adolescentes com DMD. Além disso, o tamanho da amostra do presente estudo 

pode ser considerado uma limitação, embora acreditemos que os tamanhos de efeito 

encontrados sejam grandes, o que atesta a confiabilidade dos resultados 

apresentados. Portanto, estudos mais robustos com tamanhos de amostra maiores 

são essenciais para estabelecer se esses efeitos podem ser replicados. Além disso, 

o modo de ação e o órgão-alvo em resposta à VFC não foram estudados e a faixa 

etária da DMD não é ampla.
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Os corticosteroides têm o potencial de influenciar positivamente a modulação 

autonômica cardíaca em adolescentes com DMD. O uso de Prednisona / Prednisolona 

parece induzir respostas melhoradas em termos de atividade simpático-vagal em 

oposição ao Deflazacort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  R E F E R Ê N C I A S  

 



R e f e r ê n c i a s  | 34 

 

1.  Hoffman E, Brown R, Kunkel L. Dystrophin: The protein product of the duchenne 
muscular dystrophy locus. Cell [Internet]. 1987 Dec 24 [cited 2019 Jul 
11];51(6):919–28. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3319190 

2.  Koenig M, Hoffman E, Bertelson C, Monaco A, Feener C, Kunkel L. Complete 
cloning of the duchenne muscular dystrophy (DMD) cDNA and preliminary 
genomic organization of the DMD gene in normal and affected individuals. Cell 
[Internet]. 1987 Jul 31 [cited 2019 Jul 11];50(3):509–17. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3607877 

3.  Moat S, Bradley D, Salmon R, Clarke A, Hartley L. Newborn bloodspot screening 
for Duchenne Muscular Dystrophy: 21 years experience in Wales (UK). Eur J 
Hum Genet [Internet]. 2013 Oct 23 [cited 2019 Jul 11];21(10):1049–53. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23340516 

4.  Simonds AK. Respiratory complications of the muscular dystrophies. Semin 
Respir Crit Care Med [Internet]. 2002 [cited 2020 Nov 30];23(3):231–8. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16088615/ 

5.  da Silva TD, Massetti T, Crocetta TB, de Mello Monteiro CB, Carll A, Vanderlei 
LCM, et al. Heart Rate Variability and Cardiopulmonary Dysfunction in Patients 
with Duchenne Muscular Dystrophy: A Systematic Review [Internet]. Vol. 39, 
Pediatric Cardiology. Springer New York LLC; 2018 [cited 2020 Jul 6]. p. 869–
83. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29696428/ 

6.  Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature [Internet]. 2002 Dec 26 [cited 2021 
Jun 26];420(6917):853–9. Available from: 
https://www.nature.com/articles/nature01321 

7.  Cygankiewicz I, Zareba W. Heart rate variability. In: Handbook of Clinical 
Neurology [Internet]. Elsevier B.V.; 2013 [cited 2021 Jun 26]. p. 379–93. 
Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24095141/ 

8.  Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and 
Norms. Front Public Heal [Internet]. 2017 Sep 28 [cited 2021 Jun 26];5:258. 
Available from: /pmc/articles/PMC5624990/ 

9.  Williams DWP, Koenig J, Carnevali L, Sgoifo A, Jarczok MN, Sternberg EM, et 
al. Heart rate variability and inflammation: A meta-analysis of human studies. 
Brain Behav Immun [Internet]. 2019 Aug 1 [cited 2021 May 3];80:219–26. 
Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30872091/ 

10.  Fernandes De Godoy M, Lima Gregório M. Relevância diagnóstica dos Gráficos 
de Recorrência na caracterização de Saúde, Doença ou Morte, em humanos 
Open acess. J Hum Growth Dev [Internet]. 2019 [cited 2020 Mar 27];29(1):39–
47. Available from: 
http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.157746http://dx.doi.org/10.7322/jhgd.157746 

11.  Falzarano M, Scotton C, Passarelli C, Ferlini A. Duchenne Muscular Dystrophy: 
From Diagnosis to Therapy. Molecules [Internet]. 2015 Oct 7 [cited 2019 Jul 
11];20(10):18168–84. Available from: 



R e f e r ê n c i a s  | 35 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26457695 

12.  Griggs R, Herr B, Reha A, Elfring G, Atkinson L, Cwik V, et al. Corticosteroids in 
Duchenne muscular dystrophy: Major variations in practice. Muscle Nerve 
[Internet]. 2013 Jul [cited 2019 Jul 11];48(1):27–31. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23483575 

13.  Leung D, Germain-Lee E, Denger B, Wagner K. Report on the Second Endocrine 
Aspects of Duchenne Muscular Dystrophy Conference December 1–2, 2010, 
Baltimore, Maryland, USA. Neuromuscul Disord [Internet]. 2011 Aug [cited 2019 
Jul 11];21(8):594–601. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21763136 

14.  Balanescu S, Corlan AD, Dorobantu M, Gherasim L. Prognostic value of heart 
rate variability after acute myocardial infarction. Med Sci Monit. 2004;10(7).  

15.  Kudaiberdieva G, Görenek B, Timuralp B. Heart rate variability as a predictor of 
sudden cardiac death. Vol. 7, Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007. p. 68–70.  

16.  Kiviniemi AM, Hautala AJ, Kinnunen H, Tulppo MP. Endurance training guided 
individually by daily heart rate variability measurements. Eur J Appl Physiol 
[Internet]. 2007 Dec [cited 2021 Apr 19];101(6):743–51. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17849143/ 

17.  Goldberger AL, Amaral LA, Glass L, Hausdorff JM, Ivanov PC, Mark RG, et al. 
PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research 
resource for complex physiologic signals. Circulation [Internet]. 2000 [cited 2021 
May 8];101(23). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10851218/ 

18.  Kononov E. VISUAL RECURRENCE ANALYSIS [Internet]. [cited 2021 May 8]. 
Available from: http://www.visualization-2002.org/VRA_MAIN_PAGE_.html 

19.  Bittencourt M, Benchimol-Barbosa P, Neto C, Bedirian R, Barbosa E, Brasil F, 
et al. Avaliação da função autonômica na cardiomiopatia hipertrófica. Arq Bras 
Cardiol [Internet]. 2005 Dec [cited 2019 Jul 12];85(6):388–96. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2005001900004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 

20.  Novais L, Sakabe D, Takahashi A, Gongora H, Taciro C, Martins L, et al. 
Avaliação da variabilidade da frequencia cardíaca em repouso de homens 
saudáveis sedentários e de hipertensos e coronariopatias em treinamento físico. 
Braz j phys ther. 2004;8(3):207–13.  

21.  Vanderlei L, Pastre C, Hoshi R, Carvalho T, Godoy M. Noções básicas de 
variabilidade da frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. Rev Bras Cir 
Cardiovasc. 2009 Jun;24(2):205–17.  

22.  Godoy M, Takakura I, Correa P. 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. 2005;167–71.  



R e f e r ê n c i a s  | 36 

 

23.  Martinelli FS, Chacon-Mikahil MPT, Martins LEB, Lima-Filho EC, Golfetti R, 
Paschoal MA, et al. Heart rate variability in athletes and nonathletes at rest and 
during head-up tilt. Brazilian J Med Biol Res. 2005;38(4):639–47.  

24.  Middleton N, De Vito G. Cardiovascular autonomic control in endurance-trained 
and sedentary young women. Clin Physiol Funct Imaging [Internet]. 2005 Mar 
[cited 2019 Jul 17];25(2):83–9. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15725306 

25.  Tulppo MP, Mäkikallio TH, Takala TES, Seppänen T, Huikuri H V. Quantitative 
beat-to-beat analysis of heart rate dynamics during exercise. Am J Physiol - Hear 
Circ Physiol [Internet]. 1996 [cited 2021 Feb 24];271(1 40-1). Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8760181/ 

26.  Brennan M, Palaniswami M, Kamen P. Do existing measures of Poincareé plot 
geometry reflect nonlinear features of heart rate variability? IEEE Trans Biomed 
Eng [Internet]. 2001 [cited 2021 May 3];48(11):1342–7. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11686633/ 

27.  Huikuri H V., Mäkikallio TH, Perkiömäki J. Measurement of Heart Rate Variability 
by Methods Based on Nonlinear Dynamics. J Electrocardiol [Internet]. 2003 
[cited 2021 Jan 28];36(SUPPL.):95–9. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14716599/ 

28.  Leite A, Rocha A, Silva M, Gouveia S, Carvalho J, Costa O. Long-range 
dependence in heart rate variability data: ARFIMA modelling vs detrended 
fluctuation analysis. In: 2007 Computers in Cardiology [Internet]. IEEE; 2007 
[cited 2019 Jul 17]. p. 21–4. Available from: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/4745411/ 

29.  Leite A, Silva M, Rocha A. Análise da variabilidade da frequência cardíaca em 
indivíduos saudáveis, doentes com insuficiência cardíaca e doentes 
transplantados. Motricidade [Internet]. 2013 Dec 1 [cited 2019 Jul 17];9(4):54–
63. Available from: http://revistas.rcaap.pt/motricidade/article/view/1139 

30.  Takakura IT, Hoshi RA, Santos MA, Pivatelli FC, Nóbrega JH, Guedes DL, et al. 
Recurrence plots: A new tool for quantification of cardiac autonomic nervous 
system recovery after transplant. Brazilian J Cardiovasc Surg. 2017 Jul 
1;32(4):245–52.  

31.  Ártico Baptista M. 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 [Internet]. Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto; 2011 [cited 2021 Jan 28]. Available from: 
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/101 

32.  Vanzella LM, Bernardo AFB, De Carvalho TD, Vanderlei FM, Da Silva AKF, 
Vanderlei LCM. Complexidade do sistema nervoso autônomo em indivíduos 
com DPOC. J Bras Pneumol. 2018 Jan 1;44(1):24–30.  

33.  Porta A, Guzzetti S, Montano N, Furlan R, Pagani M, Malliani A, et al. Entropy, 



R e f e r ê n c i a s  | 37 

 

entropy rate, and pattern classification as tools to typify complexity in short heart 
period variability series. IEEE Trans Biomed Eng [Internet]. 2001 Nov [cited 2019 
Jul 17];48(11):1282–91. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11686627 

34.  Lakens D. Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: 
A practical primer for t-tests and ANOVAs. Front Psychol. 2013;4(NOV).  

35.  Tulppo MP, Kiviniemi AM, Hautala AJ, Kallio M, Seppänen T, Mäkikallio TH, et 
al. Physiological background of the loss of fractal heart rate dynamics. 
Circulation [Internet]. 2005 Jul 19 [cited 2020 Mar 31];112(3):314–9. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16009791 

36.  Vigo DE, Siri LN, Ladrón De Guevara MS, Martínez-Martínez JA, Fahrer RD, 
Cardinali DP, et al. Relation of depression to heart rate nonlinear dynamics in 
patients ≥60 years of age with recent unstable angina pectoris or acute 
myocardial infarction. Am J Cardiol [Internet]. 2004 Mar 15 [cited 2020 Mar 
31];93(6):756–60. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15019886 

37.  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 [Internet]. 2008 May [cited 2019 Jul 13];119(5):1071–
81. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18308624 

38.  Moura-Tonello SCG, Takahashi ACM, Francisco CO, Lopes SLB, Del Vale AM, 
Borghi-Silva A, et al. Influence of type 2 diabetes on symbolic analysis and 
complexity of heart rate variability in men. Diabetol Metab Syndr [Internet]. 2014 
Feb 1 [cited 2021 Feb 24];6(1). Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24485048/ 

39.  Porto AA, Ferreira C, Abreu LC de, Garner DM, Gonzaga L, Valenti VE. Symbolic 
analysis of heart rate variability and its interaction with p-value of normality tests 
applied on RR intervals. Med Express [Internet]. 2016 [cited 2021 May 3];3(2). 
Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2358-
04292016000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

40.  Dhargave P, Nalini A, Abhishekh HA, Meghana A, Nagarathna R, Raju TR, et al. 
Assessment of cardiac autonomic function in patients with Duchenne muscular 
dystrophy using short term heart rate variability measures. Eur J Paediatr Neurol 
[Internet]. 2014 [cited 2020 Nov 30];18(3):317–20. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24445161/ 

41.  Thayer JF, Lane RD. The role of vagal function in the risk for cardiovascular 
disease and mortality. Biol Psychol [Internet]. 2007 Feb [cited 2021 Feb 
24];74(2):224–42. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17182165/ 

42.  Buddhe S, Cripe L, Friedland-Little J, Kertesz N, Eghtesady P, Finder J, et al. 
Cardiac management of the patient with Duchenne muscular dystrophy. 
Pediatrics [Internet]. 2018 Oct 1 [cited 2021 Feb 25];142(Supplement 2):S72–
81. Available from: www.aappublications.org/news 



R e f e r ê n c i a s  | 38 

 

43.  Golczynska A, Lenders JWM, Goldstein DS. Glucocorticoid-induced 
sympathoinhibition in humans. Clin Pharmacol Ther. 1995;58(1):90–8.  

44.  Harfstrand A, Fuxe K, Cintra A, Agnati LF, Zini I, Wikström AC, et al. 
Glucocorticoid receptor immunoreactivity in monoaminergic neurons of rat brain. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 1986;83(24):9779–83.  

45.  Gaud A, Simon JM, Witzel T, Carre-Pierrat M, Wermuth CG, Ségalat L. 
Prednisone reduces muscle degeneration in dystrophin-deficient Caenorhabditis 
elegans. Neuromuscul Disord. 2004;14(6):365–70.  

46.  Ohlendieck K, Matsumura K, Ionasescu V V., Towbin JA, Bosch EP, Weinstein 
SL, et al. Duchenne muscular dystrophy: Deficiency of dystrophin-associated 
proteins in the sarcolemma. Neurology. 1993;43(4):795–800.  

47.  Van Westering TLE, Betts CA, Wood MJA. Current understanding of molecular 
pathology and treatment of cardiomyopathy in duchenne muscular dystrophy 
[Internet]. Vol. 20, Molecules. MDPI AG; 2015 [cited 2021 Apr 19]. p. 8823–55. 
Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25988613/ 

48.  Loufrani L, Dubroca C, You D, Li Z, Levy B, Paulin D, et al. Absence of 
Dystrophin in Mice Reduces NO-Dependent Vascular Function and Vascular 
Density: Total Recovery after a Treatment with the Aminoglycoside Gentamicin. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol [Internet]. 2004 Apr [cited 2021 Apr 
19];24(4):671–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14751810/ 

49.  Loufrani L, Matrougui K, Gorny D, Duriez M, Blanc I, Lévy BI, et al. Flow (shear 
stress)-induced endothelium-dependent dilation is altered in mice lacking the 
gene encoding for dystrophin. Circulation [Internet]. 2001 Feb 13 [cited 2021 Apr 
19];103(6):864–70. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11171796/ 

50.  Palladino M, Gatto I, Neri V, Straino S, Smith RC, Silver M, et al. Angiogenic 
impairment of the vascular endothelium: A novel mechanism and potential 
therapeutic target in muscular dystrophy. Arterioscler Thromb Vasc Biol 
[Internet]. 2013 Dec [cited 2021 Apr 19];33(12):2867–76. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24072696/ 

51.  Hugnot JP, Gilgenkrantz H, Chafey P, Lambert M, Eveno E, Kaplan JC, et al. 
Expression of the dystrophin gene in cultured fibroblasts. Biochem Biophys Res 
Commun [Internet]. 1993 Apr 15 [cited 2021 Apr 19];192(1):69–74. Available 
from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8476435/ 

52.  Schäcke H, Döcke WD, Asadullah K. Mechanisms involved in the side effects of 
glucocorticoids. Pharmacol Ther [Internet]. 2002 Oct 1 [cited 2021 Apr 
19];96(1):23–43. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12441176/ 

53.  Miyatake S, Shimizu-Motohashi Y, Takeda S, Aoki Y. Anti-inflammatory drugs 
for duchenne muscular dystrophy: Focus on skeletal muscle-releasing factors. 
Drug Des Devel Ther [Internet]. 2016 Aug 30 [cited 2021 Apr 19];10:2745–58. 
Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27621596/ 



R e f e r ê n c i a s  | 39 

 

54.  Biggar W, Harris V, Eliasoph L, Alman B. Long-term benefits of deflazacort 
treatment for boys with Duchenne muscular dystrophy in their second decade. 
Neuromuscul Disord [Internet]. 2006 Apr [cited 2019 Jul 11];16(4):249–55. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16545568 

55.  Peterson JM, Wang DJ, Shettigar V, Roof SR, Canan BD, Bakkar N, et al. NF-
κB inhibition rescues cardiac function by remodeling calcium genes in a 
Duchenne muscular dystrophy model. Nat Commun [Internet]. 2018 Dec 1 [cited 
2021 Apr 19];9(1):1–14. Available from: 
www.nature.com/naturecommunications 

56.  Burr AR, Molkentin JD. Genetic evidence in the mouse solidifies the calcium 
hypothesis of myofiber death in muscular dystrophy [Internet]. Vol. 22, Cell 
Death and Differentiation. Nature Publishing Group; 2015 [cited 2021 Jun 26]. p. 
1402–12. Available from: www.nature.com/cdd 

57.  Acharya RU, Lim CM, Joseph P. Heart rate variability analysis using correlation 
dimension and detrended fluctuation analysis. ITBM-RBM. 2002 Dec 
1;23(6):333–9.  

58.  Acharya U R, N K, Sing OW, Ping LY, Chua TL. Heart rate analysis in normal 
subjects of various age groups. Biomed Eng Online. 2004 Jul 20;3:24.  

59.  Stadnitski T. Measuring fractality. Front Physiol. 2012;3 MAY.  

60.  Bojorges-Valdez ER, Echeverría JC, Valdés-Cristerna R, Peña MA. Scaling 
patterns of heart rate variability data. Physiol Meas [Internet]. 2007 Jun [cited 
2020 Mar 31];28(6):721–30. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17664625 

61.  Webber CL, Zbilut JP. Dynamical assessment of physiological systems and 
states using recurrence plot strategies. J Appl Physiol [Internet]. 1994 [cited 
2021 Feb 27];76(2):965–73. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8175612/ 

62.  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 Physics, Plasmas, Fluids, Relat Interdiscip Top [Internet]. 2002 
Aug 6 [cited 2020 Mar 27];66(2):026702. Available from: 
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.66.026702 

63.  Angelini C. Prevention of cardiomyopathy in Duchenne muscular dystrophy 
[Internet]. Vol. 14, The Lancet Neurology. Lancet Publishing Group; 2015 [cited 
2021 Feb 25]. p. 127–8. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25554403/ 

64.  Godoy MF, Takakura IT, Correa PR. 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 [Internet]. 2005 [cited 2021 Mar 18];167–71. 
Available from: http://repositorio-racs.famerp.br/racs_ol/vol-12-4/01_ID175.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S  

 



A n e x o s  | 41 

 

ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: CARACTERIZAÇÃO DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA E DO PERFIL 

FUNCIONAL DE PESSOAS COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. 

Pesquisador: Talita Dias da 

Silva Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 09942913.4.0000.5505 

Instituição Proponente:Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM 

Patrocinador Principal: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologico ((CNPq)) 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

203.127 Data da Relatoria: 

22/02/2013 

Apresentação do Projeto: 

Conforme parecer CEP 195799 de 8/2/2013. 

Objetivo da Pesquisa: 

Conforme parecer CEP 195799 de 8/2/2013. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Conforme parecer CEP 195799 de 8/2/2013. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Conforme parecer CEP 195799 de 8/2/2013. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Conforme parecer CEP 195799 de 8/2/2013. 

Recomendações: 

não se aplica 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Pendências atendidas 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - UNIFESP/ 
HOSPITAL SÃO PAULO 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 



A n e x o s  | 42 

 

Endereço: Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14 

Bairro: VILA CLEMENTINO CEP: 04.023-061 

UF: SP Município: SAO PAULO 

Telefone: (11)5539-7162 Fax: (11)5571-1062 E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O colegiado acata o parecer do relator 

SAO PAULO, 22 de Fevereiro de 2013 

 

Assinador por: maria 

del carmen janeiro perez 

(Coordenador) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - UNIFESP/ 
HOSPITAL SÃO PAULO 



A n e x o s  | 43 

 

Endereço: Rua Botucatu, 572 1º Andar Conj. 14 

Bairro: VILA CLEMENTINO CEP: 04.023-061 

UF: SP Município: SAO PAULO 

Telefone: (11)5539-7162 Fax: (11)5571-1062 E-mail: cepunifesp@unifesp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A n e x o s  | 44 

 

ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PESQUISA: Caracterização da Modulação Autonômica e do Perfil Funcional de 

Pessoas com Distrofia Muscular de Duchenne. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:  

Ft. Talita Dias da Silva – Universidade Federal de São Paulo. 

 

As informações contidas nesta folha, fornecidas por Talita Dias da Silva têm por 

objetivo firmar acordo escrito com o(a) responsável pelo(a) voluntário(a) para 

participação da pesquisa acima referida, autorizando sua participação com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos a que ele(a) será submetido(a). 

 

1) Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem como finalidade avaliar se há 

alterações no ritmo com que o coração de pessoas com Distrofia Muscular de 

Duchenne bate em repouso. 

2) Participantes da pesquisa: para realização deste trabalho serão avaliadas 

crianças frequentadoras da Associação Brasileira de Distrofia Muscular – ABDIM, 

situada à rua Engenheiro Teixeira Soares, 715  São Paulo, CEP: 05505-030 Telefone: 

(011) 3032-2743. 

3) Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo você deverá permitir 

que sejam mensurados o peso e a altura da(o) voluntária(o) e que seja posicionada 

em seu tórax uma cinta de captação e no seu punho um receptor de frequência 

cardíaca, para monitorização da frequência cardíaca durante a execução do protocolo 

experimental. Você tem liberdade de não autorizar a participação da(o) voluntária(o) 

em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo para você ou para o(a) voluntário(a). 

Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa entrando em 

contato com a responsável pelo projeto (no telefone e/ou e-mail localizados no final 

deste termo) e, se necessário, com o comitê de ética em pesquisa da UNIFESP: Rua 

Botucatu, 572 - 1º andar conj 14 CEP 04023-061 São Paulo.  Tel. (11) 5571-1062 / 55 

(11) 5539-7162. E-mail: cepunifesp@unifesp.br.  
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4) Sobre as coletas de dados: as coletas dos dados sobre o comportamento 

da frequência cardíaca do voluntário serão marcadas com antecedência e serão 

realizadas na Associação Brasileira de Distrofia Muscular – ABDIM, situada à rua 

Engenheiro Teixeira Soares, 715.  São Paulo - SP. 

5) Protocolo experimental: o protocolo experimental será desenvolvido da 

seguinte forma: será afixada ao tórax do voluntário(a) uma cinta de captação e no seu 

punho um receptor de frequência cardíaca e ele(a) será colocado(a) deitado(a) de 

barriga para cima, onde permanecerá em repouso respirando espontaneamente por 

40 minutos. A frequência cardíaca será monitorada batimento a batimento ao longo 

de todo o tempo. 

6) Riscos e desconforto: os procedimentos utilizados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

utilizados oferece desconfortos ou riscos aos voluntários. 

7) Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Os dados dos voluntários serão identificados com um 

código e não com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos 

dados, assegurando assim sua privacidade.  

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você ou o(a) voluntário(a) não 

terão nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo contribua com 

informações importantes sobre o comportamento do sistema nervoso autônomo de 

pessoas com Distrofia Muscular de Duchenne, o que deve acrescentar elementos 

importantes à literatura, no sentido de melhor compreender as alterações induzidas 

pela doença. 

9) Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa ao autorizar a 

participação do(a) voluntário(a) nesta pesquisa, bem como nada será pago pela 

participação.  

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: você tem a liberdade de 

retirar seu consentimento a qualquer momento e a(o) voluntária(o) deixar de participar 

do estudo sem penalizações. 
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Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para permitir a participação do(a) voluntário(a) nesta pesquisa. Portanto, preencha os 

itens abaixo: 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________________, 

RG_________________ após a leitura e compreensão destas informações, entendo 

que a participação de ______________________________________, sob minha 

responsabilidade, é voluntária, e que ele(a) pode sair a qualquer momento do estudo, 

sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento e autorizo 

a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

São Paulo, ________/_________/_________ 

 

Telefone para contato: __________________________ 

 

Nome do Voluntário: ______________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável: ________________________________________ 

 

Assinatura do Coordenador: ________________________________________ 

Contatos: 

Talita Dias / Cardiologia UNIFESP: (11) 96561-0665 

e-mail: ft.talitadias@gmail.com 
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ANEXO 2 – Termo de Assentimento 

TERMO DE ASSENTIMENTO  

 

PESQUISA: Caracterização da Modulação Autonômica e do Perfil Funcional de 

Pessoas com Distrofia Muscular de Duchenne. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:  

Ft. Talita Dias da Silva – Universidade Federal de São Paulo 

 

As informações contidas nesta folha, fornecidas por Talita Dias da Silva têm por 

objetivo firmar acordo escrito com o(a) voluntário(a) para participação da pesquisa 

acima referida, autorizando sua participação com pleno conhecimento da natureza 

dos procedimentos a que será submetido(a). 

 

1) Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem como finalidade avaliar o 

comportamento do sistema nervoso autônomo, por meio de índices de variabilidade 

da frequência cardíaca utilizando métodos lineares e não lineares, em pessoas com 

distrofia muscular de Duchenne. 

2) Participantes da pesquisa: para realização deste trabalho serão avaliadas 

pessoas que utilizam os serviços da Associação Brasileira de Distrofia Muscular - 

ABDIM. 

3) Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo você deverá permitir 

que sejam mensurados o peso e a altura e que seja posicionada em seu tórax uma 

cinta de captação e no seu punho um receptor de frequência cardíaca, para 

monitorização da frequência cardíaca durante a execução do protocolo experimental. 

Você tem liberdade de não participar, em qualquer fase, da pesquisa sem prejuízo 

para você. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

entrando em contato com a responsável pelo projeto (no telefone e/ou e-mail 

localizados ao final deste termo) e, se necessário, com o comitê de ética em pesquisa 

da UNIFESP: Rua Botucatu, 572 - 1º andar conj 14 CEP 04023-061 São Paulo.  Tel. 

(11) 5571-1062 / 55 (11) 5539-7162. E-mail: cepunifesp@unifesp.br.  

4) Sobre as coletas de dados: as coletas dos dados sobre o comportamento 

da sua frequência cardíaca serão marcadas com antecedência e serão realizadas na 
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Associação Brasileira de Distrofia Muscular – ABDIM, situada à rua Engenheiro 

Teixeira Soares, 715.  São Paulo - SP. 

5) Protocolo experimental: o protocolo experimental será desenvolvido em 

duas etapas. Na primeira serão aplicadas as escalas para avaliar a funcionalidade em 

algumas tarefas. Na segunda etapa será afixada ao tórax do voluntário(a) uma cinta 

de captação e no seu punho um receptor de frequência cardíaca e você será 

colocado(a) deitado(a) de barriga para cima, onde permanecerá em repouso 

respirando espontaneamente por 20 minutos. A frequência cardíaca será monitorada 

batimento a batimento ao longo de todo o tempo. 

6) Riscos e desconforto: os procedimentos utilizados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

utilizados oferece desconfortos ou riscos aos voluntários. 

7) Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Os seus dados serão identificados com um código e não 

com o nome. Apenas os membros da pesquisa terão conhecimento dos dados, 

assegurando assim sua privacidade.  

8) Benefícios: Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum beneficio 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo contribua com informações importantes 

sobre o comportamento do sistema nervoso autônomo de pessoas com distrofia 

muscular de Duchenne, o que deve acrescentar elementos importantes à literatura, 

no sentido de melhor compreender as alterações induzidas pelo transtorno. 

9) Pagamento: você não terá nenhum tipo de despesa ao participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago pela participação.  

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: você tem a liberdade de 

retirar seu consentimento a qualquer momento e a(o) voluntária(o) deixar de participar 

do estudo sem penalizações. 

 

Após esses esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para permitir a participação do(a) voluntário(a) nesta pesquisa. Portanto, preencha os 

itens abaixo: 

 

ASSENTIMENTO 
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Eu, _____________________________________________________, 

RG_________________ após a leitura e compreensão destas informações, entendo 

que a minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do 

estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento 

e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

São Paulo, ________/_________/_________ 

 

Telefone para contato: __________________________ 

 

Assinatura do Voluntário: ___________________________________________ 

 

Assinatura do Coordenador: ________________________________________ 

Contatos: 

Talita Dias / Cardiologia UNIFESP: (11) 96561-0665 

e-mail: ft.talitadias@gmail.com 
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ANEXO 3 – Escala MFM 
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ANEXO 4 – Escala Vignos 
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