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 Resumo  

Objetivo: o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento da modulação 

autonômica cardíaca em indivíduos com Esclerose Múltipla (EM) antes, durante e 

imediatamente após a intervenção com Acupuntura. Métodos: Foi realizado um ensaio 

clínico randomizado, placebo-controlado, duplo-cego, com proporção de alocação de 

1:1, foram avaliados 14 indivíduos sem doença prévia, que constituíram o grupo 

controle e 14 indivíduos com EM constituíram o grupo experimental, pareados por 

idade e sexo. Os participantes realizaram sessões de acupuntura ativas (A) ou sham 

(S). Os indivíduos realizaram 1 sessão, combinada com avaliação da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) por 10 minutos em repouso sentado antes da intervenção, 

seguida de 20 minutos durante a intervenção em decúbito dorsal e mais 10 minutos 

imediatamente após a intervenção na postura sentada. Resultados: O grupo EM foi 

constituído por 11 mulheres e 3 homens, idade 46.5±13.4 anos, randomizados em A 

(5) ou S (9), e 14 controles pareados por sexo e idade com o grupo experimental. 

Considerando os índices do domínio do tempo, no índice Mean HR os grupos EM-A e 

Controle-S, reduziu do repouso para o momento recuperação. Todos os índices que 

representam o sistema parassimpático de uma forma geral apresentaram aumento do 

repouso para a acupuntura em todos os grupos sendo que nos grupos Controle (S e 

A), ocorreu aumento do repouso para acupuntura e no Grupo Controle-S se manteve 

elevado no momento recuperação quando comparado ao momento repouso. Nos 

índices de domínio global o índice SDNN apresentou aumento somente no grupo 

Controle-S do repouso para acupuntura, e se manteve elevado no momento 

recuperação. Na análise da VFC no domínio da frequência, todos os grupos 

apresentaram redução significativa do índice LF n.u. e da relação LF/HF do momento 

repouso para acupuntura. E do repouso para o momento recuperação, apenas o grupo 

EM-A manteve redução do LF n.u e da relação LF/HF. Conclusão: Concluímos em 

nosso estudo que o repouso em decúbito dorsal leva a maior predomínio 

parassimpático em pessoas com EM independente se acupuntura é realizada nesta 

postura ou não, ou seja, uma sessão de acupuntura não levou a maior influência 

parassimpática sobre o coração. 

 

 
  

Descritores: Esclerose Múltipla; Frequência Cardíaca; Acupuntura.  
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Abstract 

Objective: The objective of this study was to evaluate the heart rate variability in 
individuals with Multiple Sclerosis (MS) during the applicability of Acupuncture, to 
analyze the behavior of the autonomic nervous system before, during and after therapy 
and the changes in the condition. Methods: A randomized, placebo-controlled, double-
blind clinical trial was carried out, with an allocation ratio of 1:1, 14 individuals without 
previous disease were evaluated, who constituted the control group and 14 individuals 
with MS constituted the experimental group, matched by age and gender. Participants 
performed active (A) or sham (S) acupuncture sessions. The groups performed 1 
session, combined with assessment of heart rate variability (HRV) for 10 minutes at 
rest sitting before the intervention, followed by 20 minutes during the intervention in the 
supine position and another 10 minutes immediately after the intervention in the sitting 
position. Results: The MS group consisted of 11 women and 3 men, age 46.5±13.4 
years, randomized into active (5) or sham (9), and 14 controls matched by sex and age 
with the experimental group. Considering the indices of the time domain, in the Mean 
HR index the MS-A and Control-S groups, in the recovery it remained significantly lower 
compared to the initial rest. All indices that represent the parasympathetic system in 
general showed an increase in rest for acupuncture in all groups, and in the Control 
groups (S and A), there was an increase in rest for and in the Control-S Group it high 
in recovery when compared to the rest moment. In global domain indexes the SDNN 
index showed an increase only in the Control-S group from rest to acupuncture, which 
remained at the time of recovery. For analysis of HRV in the frequency domain indices, 
the LF n.u. all groups showed a significant reduction in resting time for acupuncture. 
And at the time of recovery when compared to rest, only the MS-A group maintained a 
reduction in LF n.u. Conclusion: We conclude in our study that supine rest leads to 
greater parasympathetic predominance in people with MS regardless of whether 
acupuncture is performed in this posture or not, ie, one acupuncture session did not 
lead to greater parasympathetic influence on the heart. 
 
  

Keywords: Multiple sclerosis; Heart Rate; Acupuncture.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ix  

Sumário 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

1.1 Esclerose Múltipla ..................................................................................................... 1 

1.2 Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) ............................................................ 2 

1.3 Acupuntura ............................................................................................................... 3 

2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 5 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................................ 5 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................................ 5 

3 MÉTODOS .................................................................................................................. 6 

3.1 Critérios de Inclusão ................................................................................................. 7 

3.2 Critérios de Exclusão ................................................................................................ 7 

3.3 Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) ............................................. 7 

3.4 Intervenção ............................................................................................................... 8 

3.5 Variabilidade da Frequência Cardíaca ...................................................................... 9 

3.5.1 Métodos Lineares (Domínio do tempo e da frequência) ................................. 9 

3.5.2 Métodos não lineares (SNSi, PNSi e Stressi) ............................................... 10 

3.6 Análise Estatística ................................................................................................... 11 

4 RESULTADOS .......................................................................................................... 12 

4.1 Variabilidade da Frequência Cardíaca .................................................................... 12 

4.1.1 Domínio do Tempo ....................................................................................... 12 

4.1.2 Domínio da Frequência ................................................................................ 14 

4.1.3 SNSi, PNSi e Stressi .................................................................................... 15 

5 DISCUSSÃO ............................................................................................................. 17 

6 CONCLUSÕES ......................................................................................................... 22 

7 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 23 

8 ANEXOS ................................................................................................................... 32 

 

     

  

  

  

  



I n t r o d u ç ã o | 1  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

  

1.1 Esclerose Múltipla  

  

A esclerose múltipla (EM) é uma doença desmielinizante autoimune grave que 

afeta o sistema nervoso com alta morbidade e mortalidade. Atualmente, existem cerca 

de 3 milhões de pessoas afetadas pela EM em todo o mundo. A doença geralmente 

começa entre 20 e 50 anos de idade e é duas vezes mais comum em mulheres do 

que em homens (LOZANO-QUILIS et al., 2014). Isso equivale a 1 em cada 3.000 

pessoas no mundo vivendo com EM, e em países com a maior prevalência, até 1 em 

cada 300 pessoas tem EM (WALTON et al., 2020).  

As correlações entre apresentações clínicas e alterações patológicas são 

extremamente complexas (OBERT et al, 2016). Os subtipos clínicos de EM Múltipla 

são determinados como: remitente-recorrente (EMRR), primária progressiva (EMPP) 

e secundária progressiva (EMSP). Esses nomes foram rapidamente incorporados à 

prática clínica, sendo utilizados para melhor comunicação com o paciente em relação 

ao curso da doença e para definir populações específicas em pesquisas. Até agora, 

não foram identificados biomarcadores ou sinais de ressonância magnética que 

possam distingui-los (LUBLIN, 2014; LUCCHINETTI; BRUCK, 2004).  

O tipo EMRR é definido por surtos clínicos ou lesões aumentadas no sistema 

nervoso central (SNC), que geram grandes alterações fenotípicas. Por sua vez, o tipo 

EMPP também apresenta alterações, gerando lesões no SNC, mas não há atividade 

inflamatória, ou seja, surtos (LUBLIN, 2014; LUCCHINETTI; BRUCK, 2004). A 

progressão neste subtipo ocorre em meses ou anos, com um processo de 

deterioração que ocorre de forma lenta e irreversível (PENDER, 2004). O tipo EMSP 

é uma evolução da fase RR, promovendo uma incapacidade neurológica progressiva 

e contínua, sendo esse mecanismo de transição ainda pouco descrito (TRAPP et al., 

1999). Uma das explicações existentes é a escassez de surtos na fase RR com má 

resposta aos tratamentos com corticosteroides e consequente aumento das 

incapacidades (PALACE, 2003).  
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Dentre as deficiências em estruturas e funções do corpo, o comprometimento 

autonômico, incluindo disfunção autonômica cardiovascular, não é incomum em 

pacientes com EM. O envolvimento cardiovascular pode ser expresso como baixa 

aptidão física, fadiga (MERKELBACH et al., 2001), hipotensão ortostática ou arritmias 

cardíacas. Acredita-se que a disfunção autonômica observada na EM esteja 

associada a desmielinização em áreas de modulação do Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA) e suas conexões, localizadas no encéfalo, tronco encefálico e na medula 

espinhal (CYGANKIEWICZ e ZAREBA, 2013).  

  

1.2 Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)  

  

O Sistema Nervoso Autônomo, por meio dos ramos simpático (SNS) e 

parassimpático (SNP) é responsável pelo controle involuntário de funções fisiológicas 

vitais, como a frequência cardíaca em repouso e em resposta ao estresse. Sendo que, 

respostas autonômicas adequadas dependem do equilíbrio entre o sistema simpático 

e parassimpático (TRACY et al., 2016; VALENTI et al., 2012; VANDERLEI et al., 2009; 

APPELHANS; LUECKEN, 2006).  

Para avaliar a atividade do SNA em condições fisiológicas e patológicas, a 

medida da VFC é uma técnica não invasiva capaz de fornecer informações 

importantes sobre a saúde física e mental do indivíduo (VANDERLEI et al., 2009; 

GAMELIN et al., 2006). A presença de uma alta VFC representa mecanismos 

autonômicos eficientes, enquanto a baixa VFC pode indicar adaptação anormal 

desses mecanismos e resposta insuficiente do SNA (KHALED et al., 2006; 

VANDERLEI et al., 2009), sendo um meio amplamente aceito de avaliação da 

regulação autonômica cardíaca (Sociedade Européia de Cardiologia e Sociedade 

Norte-Americana de Estimulação e Eletrofisiologia, 1996).  

Uma revisão sistemática recente (FINDLING et al., 2020) apontou que em 

pacientes com EM há redução da VFC, caracterizada por aumento da modulação 

simpática e redução da modulação parassimpática em condições de repouso, de 

forma mais pronunciada com a progressão da doença e das incapacidades físicas, 

assim como em períodos inflamatórios da doença (STUDER et al., 2017, SHIRBANI 

et al., 2018). Portanto, a compreensão dos profissionais de saúde sobre o 

comportamento do SNA em pessoas com EM é de grande importância para direcionar 
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as tomadas de decisão terapêuticas, com foco em terapias que melhorem as 

respostas autonômicas, resultando em melhora da qualidade e expectativa de vida 

dos pacientes.  

  

1.3 Acupuntura  

  

A estimulação neuronal é um campo emergente promissor na medicina 

moderna para o controle da função dos órgãos e restabelecimento da homeostase 

fisiológica durante a doença. Vários estudos recentes mostram o potencial da 

estimulação nervosa para controlar a inflamação e melhorar a função dos órgãos em 

distúrbios da EM. A acupuntura é uma prática da Medicina Tradicional Chinesa e visa 

tanto tratar como prevenir doenças por meio de diversos métodos, incluindo a inserção 

de agulhas em pontos específicos do corpo, devendo ser analisada como medida 

terapêutica complementar no tratamento da EM. A localização dos pontos utilizados 

na Acupuntura encontra-se nos canais ou medianos por onde circula o Qi (energia), 

que desta forma objetiva, visa regular as funções do organismo e permite o livre fluxo 

do Qi. O consenso do National Institutes of Health de 1997 considera o uso da 

acupuntura como uma terapia complementar no manejo de condições dolorosas 

(STALL et al., 2015).  

Além disso, a neuromodulação com acupuntura tem o potencial de controlar a 

dor e a inflamação, além de fornecer informações vitais sobre a organização funcional 

do sistema nervoso (ULLOA, QUIROZ-GONZALEZ e TORRES-ROSAS, 2017). Desta 

forma Quispe-Cabanillas et al. (2012) avaliaram trinta e um pacientes com EMRR em 

tratamento com imunomoduladores e concluíram que a eletroacupuntura melhorou 

vários aspectos da qualidade de vida, incluindo redução da dor e depressão. Além 

disso, de acordo com ANDERSON et al., (2014), avaliar a capacidade da acupuntura 

de modular a VFC poderia implicar que a acupuntura pode funcionar regulando e 

integrando os vários sistemas fisiológicos do corpo.  

A combinação adequada dos pontos escolhidos se faz importante nos métodos 

tradicionais chineses (XU et al.,2022). Evidências esclareceram que o ponto E 36, 

IG11 e IG4 exerce um efeito benéfico na promoção da neurogênese e proliferação 

celular no sistema nervoso central (CHAVEZ et al., 2017) Além disso, a 

eletroacupuntura precoce em E 36 em camundongos com Esclerose Lateral 
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Amiotrófica (ELA) está relacionada aos efeitos na supressão da inflamação do nervo, 

reduzindo a ativação de células gliais pequenas e médias no tronco cerebral e na 

medula espinhal (HE Y., LI X., FU T. 2020). 

Através de ressonância magnética Zheng Y, el al (2016) observaram que a 

acupuntura no F3 ativou especificamente a rede funcional do cérebro que participa da 

função visual, função associativa e cognição emocional, que são semelhantes às 

características do F3 na medicina tradicional chinesa.  

É necessário enfatizar a necessidade de estudos que comprovem os benefícios 

dos procedimentos adotados, para serem mais bem compreendidos e 

consequentemente melhor aplicados, esperando melhores resultados, e auxiliando os 

profissionais de reabilitação na escolha do programa terapêutico baseado em 

evidências científicas. Considerando as deliberações apresentadas, como hipótese, 

acreditamos que indivíduos com EM apresentarão maior modulação simpática que 

tenderá a se equilibrar durante e após a aplicação da Acupuntura.  
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2 OBJETIVOS  

  

2.1 Objetivo geral  

  

Avaliar efeito da Acupuntura sobre o comportamento autonômico cardíaco em 

indivíduos com Esclerose Múltipla.  

  

2.2 Objetivos específicos  

 

Comparar os resultados com um grupo controle com aplicação em pontos Sham 

e Ativo.  
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3 MÉTODOS  

  

Foi realizado um ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, duplo-cego, 

com proporção de alocação de 1:1, foram avaliados 14 indivíduos sem doença prévia, 

que constituíram o grupo controle e 14 indivíduos com EM constituíram o grupo 

experimental, pareados por idade e sexo. Os participantes de cada grupo foram 

distribuídos em subgrupos que realizaram sessões de acupuntura ativas (A) ou sham 

(S). Os indivíduos de acupuntura ativa (A) realizaram 1 sessão, combinada com 

avaliação da VFC por 10 minutos em repouso sentado previamente à aplicação de 

acupuntura, seguida da avaliação por 20 minutos durante a aplicação, seguida de 

mais 10 minutos de avaliação pós aplicação da acupuntura. Os participantes com EM 

foram recrutados na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), localizada 

no estado de São Paulo.   

Os interessados em participar passaram por uma triagem detalhada utilizando 

os critérios de elegibilidade do estudo. O tamanho da amostra foi calculado usando 

software estatístico (GPower 3.1.5) na principal medida de resultado (os índices de 

Variabilidade da Frequência Cardíaca). Esse cálculo foi baseado em dados de uma 

revisão sistemática na qual indicou que o Brasil apresenta variação de 1,36 e 27,2 

casos por 100.000 (DA GAMA et al., 2015). A potência foi de 0,80; o alfa foi de 0,05; 

e o tamanho do efeito foi de 0,65 (d de Cohen). A estimativa amostral indicou que 

seriam necessários 30 participantes (ou seja, 15 por grupo). Com um ajuste para 

permitir uma taxa de retirada (20%). Este artigo foi relatado de acordo com as 

Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) (CHAN et al., 2013a, b; 

Tabelas 1, 2).  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da UNIFESP, CAAE: 

01515118.3.0000.5505 (ANEXO 1), todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2).  
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3.1 Critérios de Inclusão  

  

Este estudo incluiu indivíduos com diagnóstico de EM, do tipo RR, com idade 

superior a 18 anos, com capacidade motora e intelectual para compreender as 

avaliações, sem doenças cardíacas com uso de antiarrítmicos e betabloqueadores, 

sem marcapassos cardíacos, pessoas com níveis de classificação funcional leve e 

moderado (escala EDSS) e que aceitaram participar do estudo mediante concordância 

com o termo de consentimento livre e esclarecido.  

  

3.2 Critérios de Exclusão  

  

Os critérios de exclusão englobam pessoas que não compreendessem as 

avaliações, que tivessem surtos durante o protocolo se não conseguissem 

permanecer em repouso durante 10 min ou se optassem por abandonar o protocolo.  

  

3.3 Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS)  

  

A Escala Expandida do Estado de Incapacidade foi desenvolvida por Kurtzke 

(1983). É uma escala de avaliação dos sistemas funcionais do sistema nervoso 

central, é utilizada para descrever a progressão da doença em pacientes com EM e 

para avaliar a eficácia das intervenções terapêuticas em ensaios clínicos. É 

subdividido em oito sistemas funcionais: piramidal, cerebelar, tronco cerebral, 

sensitivo, vesical, intestinal, visual e mental. A confirmação do aumento de EDSS em 

12 ou >24 semanas ou em um momento posterior reduz a probabilidade de capturar 

eventos que podem reverter posteriormente. (KAPPOS et al., 2018). Consiste em um 

sistema de classificação ordinal que varia de 0 (estado neurológico normal) a 10 (óbito 

por EM) em intervalos de 0,5 incrementos (ao atingir EDSS 1). Os valores inferiores 

da escala da EDSS medem as deficiências com base no exame neurológico, enquanto 

a faixa superior da escala (> EDSS 6) mede as deficiências dos pacientes com EM. A 

determinação de EDSS 4 – 6 é fortemente dependente de aspectos da capacidade de 

andar (MEYER-MOOCK et al., 2014). Esta escala foi utilizada neste estudo como 

critério de inclusão. 
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3.4 Intervenção  

  

Para a coleta de dados foi realizada a colocação da cinta de captação Polar 

H10 para coleta do intervalo R-R, instrumento de análise da variabilidade da 

frequência cardíaca (GAMELIN et al., 2006; KINGSLEY et al., 2005). 

Os participantes permaneceram na posição sentada em uma maca em 

repouso por 10 minutos. Continuando o procedimento, imediatamente após se 

deitarem em posição supino dorsal, o pesquisador iniciou a colocação das agulhas 

sistêmicas da marca DONGBANG (tamanho: 0,25 X 30 mm) nos pontos 

cuidadosamente selecionados para esta pesquisa. O agulhamento seguiu para o 

grupo EM-A usando pontos específicos de acupuntura tradicional chinesa: Zusanli 

(E36), Sanyinjiao (BP6), Taichong (F3), Hegu (IG4), por 20 minutos enquanto o 

grupo de EM-S recebeu o agulhamento em pontos simulados (pontos não 

reconhecidos como pontos de acupuntura), com a duração de 20 minutos.  

Fase final, foram retiradas as agulhas e com o paciente sentado foi realizado 

nova captação da VFC por 10 minutos na fase de recuperação (Figura 1).   

  

  
Fonte: Luciana Nagato, 2022.  

Figura 1. Protocolo de estudo. TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; EM: 
Esclerose Múltipla; C: Controle; S: Sham; A: Acupuntura; VFC: Variabilidade da Frequência 
Cardíaca.  



Métodos | 9  

 

  

   

3.5 Variabilidade da Frequência Cardíaca  

  

Após a avaliação inicial, foi colocada a cinta de captação, no tórax dos 

voluntários modelo H10 (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; KINGSLEY et al., 2005).  

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

posição sentada e permanecerão em repouso respirando espontaneamente por 10 

minutos. Em seguida deitados em posição supino dorsal foi realizada a análise 

durante a realização da Acupuntura, por 20 minutos. Finalmente em posição 

sentada, permanecem em 10 minutos de recuperação.  

Para análise dos dados de VFC foram utilizados 1000 intervalos RR 

consecutivos e durante a intervenção foram utilizados 256 intervalos RR 

consecutivos. Foi, então, realizada uma filtragem por meio do software utilizado para 

a avaliação da VFC, o Kubios HRV. A análise da VFC foi realizada por meio de 

métodos lineares (domínios do tempo e da frequência) e por meio de métodos não 

lineares.  

  

3.5.1 Métodos Lineares (Domínio do tempo e da frequência)  

  

No domínio do tempo serão utilizados os índices de Média da frequência 

cardíaca (Mean HR) e dos intervalos RR (Mean RR), RMSSD, pNN50 e SDNN. O 

índice de RMSSD é a raiz quadrada média das diferenças entre intervalos RR 

normais adjacentes em um intervalo de tempo, expresso em ms, e representa a 

ativação parassimpática (VANDERLEI et al., 2009).  

O índice pNN50, por sua vez, é um marcador sensível e facilmente 

interpretável da modulação do SNA parassimpático, definido como a porcentagem 

das diferenças sucessivas do intervalo R-R cujo valor absoluto excede 50ms. Já o 

SDNN, reflete a participação de ambos os ramos do SNA e corresponde ao desvio-

padrão da média de todos os intervalos RR normais, expresso em ms (PUMPRLA 
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et al., 2002; AUBERT et al., 2003; BITTENCOURT et al., 2005; RIBEIRO; MORAES 

FILHO, 2005).   

Para análise da VFC no domínio da frequência serão utilizados os 

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

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

em unidades normalizadas, e a razão entre estes componentes (LF/HF), que 

representa o valor relativo de cada componente espectral em relação à potência 

total, menos os componentes de muito baixa frequência (VLF). O algoritmo utilizado 

para a análise espectral será a transformada rápida de Fourier – FFT (janela de 256 

s com 50% de overlap).   

Para obtenção dos índices espectrais, há formação de um gráfico (tacograma) 

que expressa a variação dos intervalos RR em função do tempo. O tacograma 

contém um sinal aparentemente periódico que oscila no tempo e que é processado 

por algoritmos matemáticos, como a transformada rápida de Fourier (FFT). O 

método FFT é utilizado para obter uma estimativa de potência espectral da VFC 

durante fases estacionárias do experimento com a finalidade de permitir 

comparações entre os resultados de estudos. Possibilita que o sinal do tacograma 

seja recuperado mesmo após a transformação pela FFT, o que demonstra a 

objetividade da técnica, uma vez que informações não são perdidas durante o 

processo. A facilidade de aplicação desse método e a boa apresentação gráfica são 

as principais razões para sua maior utilização (CARVALHO, 2009).   

  

3.5.2 Métodos não lineares (SNSi, PNSi e Stressi)  

  

O índice do simpático (SNSi) e índice do parassimpático (PNSi) foram 

propostos para avaliar separadamente as funções sinérgicas do sistema nervoso 

autônomo, utilizando o tempo do batimento cardíaco a partir da observação de que 

impulsos colinérgicos e adrenérgicos apresentam diferentes dinâmicas temporais 

(VALENZA et al., 2018; BAEVSKY e CHERNIKOVA, 2017; SAHOO et al., 2019).   

Valores de PNSi e SNSi em torno de zero significa que os parâmetros que 

refletem a atividade respectiva (parassimpática ou simpática) são, em média, iguais 

à média da população normal. O índice de estresse de Baevsky (Stressi) é uma 

medida geométrica de VFC que reflete o estresse do sistema cardiovascular, sendo  
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que altos valores de SI indicam e alta ativação cardíaca simpática e variabilidade 

reduzida (YUAN et al., 2020; BAEVSKY e BERSENEVA, 2008).   

  

3.6 Análise Estatística  

  

As variáveis dependentes da VFC foram submetidas a Análise Múltipla de 

Variâncias (MANOVA), com fator 2 (Grupo: Esclerose Múltipla e Controle) por 2  

(Intervenção: Sham e Ativo) por 3 (Momento: t1—repouso pré; t2—acupuntura; t3— 

repouso pós) com medidas repetidas no último fator. O teste de post-hoc foi realizado 

utilizando o teste least significant difference (LSD). Eta ao quadrado parcial (ŋp
2) foi 

reportado para mensurar o tamanho do efeito e interpretado como pequeno (tamanho 

do efeito >0,01), médio (tamanho do efeito >0,06), ou grande (tamanho do efeito 

>0,14) (LAKENS, 2013). O programa estatístico foi o SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), versão 20.0. Foi considerada significância estatística quando 

p<0.05. 
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4 RESULTADOS  

  

Foram inseridos no estudo 28 participantes, sendo 14 com EM (11 mulheres e 

3 homens) com idade 46.5±13.4 anos, randomizados em ativo (5) ou sham (9), e 14 

controles pareados por sexo e idade com o grupo experimental.  

  

4.1 Variabilidade da Frequência Cardíaca  

  

A MANOVA revelou efeito significante para o fator Momento (F26, 72= 3.60; p <  

0.001, p
2= 0.565; Wilks’ λ = 0.189) e interação entre os fatores Momento e Grupo 

(F26, 72= 1.94; p = 0.014, p
2= 0.413; Wilks’ λ = 0.344). ANOVAs para medidas 

repetidas das variáveis do dominio do tempo, dominio da frequência e índices SNSi, 

PNSi e Stressi, são apresentadas nos parágrafos abaixo.  

  

4.1.1 Domínio do Tempo  

  

Foram encontrados efeitos significativos para o fator Momento nos índices  

Mean HR (F2, 48 = 33.08, p < 0.001, ŋp
2 = 0.580), Mean RR (F2, 48 = 29.77, p < 0.001, 

ŋp
2 = 0.554), RMSSD (F2, 48 = 3.41, p = 0.041, ŋp

2 = 0.125), pNN50 (F2, 48 = 4.88, p = 

0.024, ŋp
2 = 0.169), interação entre Momento e Grupo no índice SDNN (F2, 48 = 5.71, 

p = 0.007, ŋp
2 = 0.192), e interação marginal entre Momento, Grupo e Intervenção no 

índice Mean HR (F2, 48 = 3.01, p = 0.062, ŋp
2 = 0.112).   

Considerando o índice Mean HR houve redução importante do repouso para 

acupuntura, e aumento da acupuntura para recuperação, nos dois grupos de EM (S e 

A) e no grupo Controle-S. Além disso para os grupos EM-A e Controle-S, na 

recuperação o Mean HR se manteve significativamente menor comparado com o 

repouso inicial. O Mean HR no grupo EM-A foi maior no momento repouso comparado 

com EM-S e Controle-A. Por sua vez o índice Mean RR apresentou o padrão oposto, 

com aumento importante do repouso para acupuntura, e diminuição da acupuntura 

para recuperação, nos dois grupos de EM (S e A) e no grupo Controle-S, houve 

aumento marginal do repouso para acupuntura no grupo Controle-A. O Mean RR no  
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grupo EM-A foi menor no momento repouso comparado com EM-S e marginalmente 

maior do que Controle-A.  

No índice RMSSD ocorreu aumento do momento repouso para acupuntura nos 

grupos Controle (S e A), e no Grupo Controle-S se manteve elevado na recuperação 

quando comparado ao momento repouso. O mesmo padrão foi observado no índice 

pNN50, com aumento do momento repouso para acupuntura no grupo Controle-S e 

marginal no grupo Controle-A. No Grupo Controle-S se manteve elevado na 

recuperação quando comparado ao momento repouso. E no Grupo Controle-A houve 

redução do momento acupuntura para recuperação. Por fim, o índice SDNN 

apresentou aumento somente no grupo Controle-S do repouso para acupuntura, que 

se manteve no momento recuperação.  

 

  
Fonte: Luciana Nagato, 2022.  
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Figura 2.  Representação da média e erro padrão das variáveis do Domínio do Tempo, nos dois 
grupos avaliados, e nas duas diferentes intervenções. EM: Esclerose Múltipla; C: Controle; A: 
Ativo; S: Sham; Mean RR: Média dos intervalos RR normais; HR: Frequência Cardíaca; RMSSD: 
raiz quadrada da média do quadrado das diferenças de sucessivos intervalos RR; 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; * p < 
0.05; ** p > 0.05 e < 0.08.  
  

4.1.2 Domínio da Frequência  

  

Foi encontrado efeito significativo para o fator Grupo no índice LF/HF (F1, 24 = 

4.36, p = 0.047, ŋp
2 = 0.154), para o fator Momento nos índices LF ms2 (F2, 48 = 3.43, 

p = 0.042, ŋp
2 = 0.125), LF n.u. (F2, 48 = 18.13, p < 0.001, ŋp

2 = 0.430), HF ms2 (F2, 48 = 

7.63, p = 0.009, ŋp
2 = 0.241), HF n.u. (F2, 48 = 18.18, p < 0.001, ŋp

2 = 0.431) e LF/HF 

(F2, 48 = 5.95, p = 0.010, ŋp
2 = 0.199). Interação significativa entre Momento e Grupo 

nos índices LF ms2 (F2, 48 = 4.90, p = 0.012, ŋp
2 = 0.170), LF n.u. (F2, 48 = 3.60, p = 

0.042, ŋp
2 = 0.131), HF n.u. (F2, 48 = 3.63, p = 0.041, ŋp

2 = 0.131), LF/HF (F2, 48 = 5.31, 

p = 0.015, ŋp
2 = 0.181) e marginal para o índice HF ms2 (F2, 48 = 3.83, p = 0.057, ŋp

2 = 

0.138).  

O índice LF ms2 apresentou redução marginal no grupo EM-A do momento 

repouso para acupuntura, o grupo Controle-S apresentou aumento significativo no 

momento recuperação quando comparado ao repouso e acupuntura. No índice HF 

ms2 foi encontrado aumento significativo do repouso para acupuntura nos dois grupos 

Controle (S e A), seguido de redução significativa do momento acupuntura para 

recuperação no grupo Controle-S e marginal no grupo Controle-A. O grupo Controle-

S manteve o HF ms2 mais elevado na recuperação quando comparado ao momento 

repouso.  

Para o índice LF n.u. todos os grupos apresentaram redução significativa do 

momento repouso para acupuntura, seguido de um aumento significativo do momento 

acupuntura para a recuperação apenas nos grupos Controle (S e A), e um aumento 

marginal no grupo EM-S. O grupo EM-A manteve redução do LF n.u. no momento 

recuperação quando comparado ao repouso. Para o índice HF n.u. os achados foram 

inversamente proporcionais em todos os grupos.  

Para o LF/HF os dois grupos EM (S e A) apresentaram redução significativa do 

repouso para acupuntura, o grupo EM-A manteve redução no momento de 
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recuperação quando comparado ao repouso. Os dois grupos Controle (S e A) 

apresentaram aumento marginal do momento acupuntura para a recuperação.  

  
Fonte: Luciana Nagato, 2022.  

Figura 3.  Representação da média e erro padrão das variáveis do Domínio da Frequência, nos 
dois grupos avaliados, e nas duas diferentes intervenções. EM: Esclerose Múltipla; C: Controle; 
A: Ativo; S: Sham; LF: Low frequency - baixa frequência; HF: High frequency - alta frequência; 
LF/HF: razão entre baixa e alta frequências; ms²: milissegundos ao quadrado; n.u.: unidades 
normalizadas; * p < 0.05; ** p > 0.05 e < 0.08.  

  

  

4.1.3 SNSi, PNSi e Stressi  

  

Foi encontrado efeito significativo para o fator Momento nos índices SNSi (F2,  
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48 = 15.58, p < 0.001, ŋp
2 = 0.394) e PNSi (F2, 48 = 12.35, p < 0.001, ŋp

2 = 0.340), e 

interação entre os fatores Momento e Grupo no índice Stressi (F2, 48 = 3.38, p = 0.048, 

ŋp
2 = 0.123).  

Para o índice SNSi todos os grupos apresentaram redução significativa entre 

os momentos repouso e acupuntura, os grupos EM-S e Controle-S apresentaram 

aumento significativo entre os momentos Acupuntura e Recuperação. No índice PNSi 

houve aumento significativo no grupo Controle-S entre repouso e acupuntura, e 

diminuição do momento acupuntura para recuperação em ambos os grupos Controle 

(S e A).   

Para o índice Stressi houve redução significativa no grupo Controle-S entre os 

momentos repouso e acupuntura, seguido de aumento marginal para o momento 

recuperação. O grupo Controle-A apresentou aumento significativo do momento 

acupuntura para o momento recuperação.  

  

  
Fonte: Luciana Nagato, 2022.  

Figura 4.  Representação da média e erro padrão das variáveis SNSi, PNSi e Stressi, nos dois 
grupos avaliados, e nas duas diferentes intervenções. EM: Esclerose Múltipla; C: Controle; A: 
Ativo; S: Sham; SNSi: índice do sistema nervoso simpático; PNSi: índice do sistema nervoso 
parassimpático; Stressi: medida geométrica da VFC que reflete o estresse do sistema 
cardiovascular.  
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5 DISCUSSÃO  

  

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a variabilidade da frequência 

cardíaca em indivíduos com Esclerose Múltipla durante a aplicabilidade da 

Acupuntura, e analisar o comportamento do sistema nervoso autônomo antes, durante 

e após a terapia. Por meio dos resultados obtidos foi possível observar diferença 

significativa entre o grupo EM e o grupo Controle, por meio do desbalanço autonômico, 

representado no índice LF/HF, em repouso. Isso já era um fato esperado pois assim 

como em outras doenças crônicas, este parâmetro tende a se afastar de 1 e em 

indivíduos saudáveis tendem a permanecer entre 1-2.  

Nossos dados corroboram os achados de Brezinova et al., (2004) e Tombul et 

al. (2011) que confirmam uma VFC alterada em pacientes com Esclerose múltipla, e 

mostram uma perda significativa do tônus vagal e aumento do tônus simpático, 

resultando em alteração do índice LF/HF.   

Em nosso estudo não encontramos diferença significativa nos índices SDNN e 

RMSSD entre os grupos, reforçando com o que foi apresentado no estudo de Damla 

O et al, (2018) que avaliaram a VFC em 114 indivíduos com EM pareados com 

indivíduos saudáveis e relatam não encontrar diferenças significativas no SDNN ou 

RMSSD entre os grupos, nem entre os subgrupos de sua pesquisa. Por outro lado, na 

pesquisa de Tombul et al., (2011) que avaliaram 34 pacientes com EM e 26 indivíduos 

saudáveis, os valores dos índices do domínio do tempo foram menores nos pacientes 

com EM do que no grupo controle.  

Como citado anteriormente, o comprometimento autonômico cardiovascular, 

não é incomum em pacientes com EM (ZAWADKA-KUNIKOWSKA, 2020). O 

envolvimento cardiovascular pode ser expresso como baixa aptidão física (NG; KENT-

BRAUN, 1997), mesmo em atividades da vida diária como observado no trabalho de 

Coote S, O'Dwyer C. (2014) em que pessoas com esclerose múltipla dão 

significativamente menos passos durante as atividades da vida diária e as que utilizam 

apoio bilateral para marcha apresentam maior gasto energético por degrau para 

atividades de caminhada e escadas o que causa fadiga, sintoma comum da esclerose 

múltipla e que também causa disautonomia (STEWART et al., 1999, STEWART 2000 

e ROWE et al., 1995).   
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Outro fator comum é a hipotonia ortostática (FLACHENECKER et al., 2002) ou 

arritmias cardíacas. Acredita-se que a disfunção observada na EM esteja associada a 

placas localizadas no tronco encefálico e na medula espinhal que afetam as áreas 

autonômicas e suas conexões (CYGANKIEWICZ e ZAREBA, 2013). Associação que 

não foi possível confirmar no estudo de Damla (2018) pois não houve relação 

significativa entre a análise da variabilidade da frequência cardíaca e os achados de 

ressonância magnética craniana, cervical, torácica e espinhal, número de ataques, 

pontuação da Escala Expandida do Status de Incapacidade ou pontuações compostas 

funcionais da esclerose múltipla.  

Em nosso estudo os participantes com EM apresentaram maior FC ao repouso, 

porém o grupo EM que realizou a intervenção com Acupuntura iniciou as tarefas com 

uma FC maior do que todos os outros grupos, sendo assim, um fator que pode ter sido 

determinante dessa diferença é o número pequeno de participantes, uma vez que os 

grupos de acupuntura ativa contaram com 5 participantes apenas, fator que pode ter 

influenciado nossos resultados, além disso o número de participantes do sexo 

masculino foi muito menor do que do sexo feminino, o que pode ter sido um viés, 

porém não justificaria a diferença nesses grupos no momento do repouso.   

Em relação ao sexo como define a meta análise de Koenig J e Thayer JF. 

(2016), que demonstraram que apesar da FC média maior, as mulheres apresentam 

níveis mais elevados de atividade parassimpática vagal em relação aos homens 

corroborando em parte com o trabalho de Beckers F, Verheyden B, Aubert AE. (2006) 

onde estudaram uma população composta por 135 mulheres e 141 homens com idade 

entre 18 e 71 anos e não encontraram evidências claras de um comportamento não 

linear maior das flutuações da frequência cardíaca na população feminina, mas que a 

principal diferença entre a população masculina e feminina está na modulação LF da 

frequência cardíaca. Por sua vez, considerando a idade, no mesmo trabalho de 

Beckers F, Verheyden B, Aubert AE. (2006) o aumento da idade foi associado a uma 

maior frequência cardíaca apenas na população feminina. Tendo a média de idade do 

subgrupo EM-S (49,6 anos) sendo maior que a média de idade do subgrupo EM-A 

(41,2 anos), ainda assim no trabalho citado esta variação estaria no mesmo grupo 

entre 40 e 49 anos, não havendo variação relevante.  

O índice Mean HR apresentou uma redução do repouso para o momento 

acupuntura e o padrão inverso do Mean RR, mas essa alteração ocorreu tanto no 
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grupo EM quanto no grupo Controle, nos levando a considerar que essa alteração 

tenha sido pela alteração postural e não pela interferência da acupuntura. 

Considerando que no índice Mean HR houve redução importante do repouso para 

acupuntura, nos 4 grupos assim como aumento do intervalo R-R, acreditamos que o 

fato dos momentos repouso e recuperação terem sido captados na posição sentada 

e o momento acupuntura ter sido captado na posição supina, os índices podem ter 

sido influenciados pela postura assim como documentado por Molina GE (2021) que 

avaliou 46 homens saudáveis em posição ortostática e supina e observaram que a 

modulação parassimpática foi predominante na posição supina, e a retirada 

parassimpática proeminente foi observada na posição ortostática.   

Além disso, o aumento da acupuntura para recuperação, nos dois grupos de 

EM (S e A) e no grupo Controle-S, não nos possibilita afirmar que os pontos escolhidos 

para essa pesquisa tenham, nesse primeiro momento, trazido os resultados 

esperados de diferenciar a intervenção S da intervenção A. E que o fato deste estudo 

ter sido transversal pode ter influenciado assim como múltiplos fatores da EM como 

define Racosta (2015) em seu estudo, isso pode ser particularmente relevante em 

distúrbios como a EM, onde sintomas flutuantes como fadiga, ansiedade ou depressão 

podem afetar severamente o desempenho cognitivo (WHITEHOUSE et al., 2019). E 

como concluiu o estudo longitudinal de Carotenuto A et al. (2022) a deficiência física, 

bem como a atrofia do hipocampo, podem representar pacientes em risco de piora 

cognitiva ao longo do curso da doença.  

Comparando o momento acupuntura para recuperação, apesar da mudança de 

decúbito dorsal (supino) para sentado, respectivamente, não houve diferença no 

RMSSD nem no pNN50, no grupo EM, confirmando a dificuldade de avaliação dos 

trabalhos que citam o desbalanço do SNC em pacientes com EM, refletindo alterações 

na VFC (RACOSTA et al., 2015). No índice RMSSD, assim como no pNN50 que avalia 

a ação parassimpática, ocorreu aumento do momento repouso para acupuntura nos 

grupos Controle (S e A) quando comparado ao grupo EM (S e A), isso demonstra que 

o sistema autonômico parassimpático no grupo EM não sofreu alteração com a 

mudança de decúbito nesses parâmetros e isso evidencia a limitação na EM. No 

mesmo sentido em que concluiu o estudo transversal de Gervasoni et al., (2018) que 

incluiu um total de 43 indivíduos, com 20 controles saudáveis e 23 com EM, onde o 
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tônus parassimpático parece estar prejudicado nas condições basais e pós-exercício 

da EM, mas não durante o desafio postural e o exercício.  

O índice SDNN que se refere à variação global e está intimamente ligada ao 

aumento do simpático, nos trouxe além de interação de momento, também interação 

com o fator grupo, mas apenas no grupo Controle-S, grupo que por sua vez não 

recebeu intervenção ativa de acupuntura. Talvez a acupuntura tenha agido como um 

estressor no grupo Controle-A já que não houve variação do SDNN e que no índice 

Stressi o grupo Controle-A apresentou aumento significativo do momento acupuntura 

para o momento recuperação e houve redução significativa no grupo Controle-S entre 

os momentos repouso e acupuntura, seguido de aumento marginal para o momento 

recuperação.   

O Mean HR também demonstrou alteração durante a intervenção, além do 

momento e grupo. Essa alteração apesar de marginal (p=0,057), pode refletir uma 

tendência, trazendo a dúvida se com um grupo maior e maior número de intervenções 

poderíamos observar esse parâmetro com significância estatística. Além da alteração 

citada acima, o pNN50 também apresentou maior ação parassimpática no grupo 

Controle-S que no grupo EM-S.  

Com relação aos índices do domínio da frequência, encontramos uma 

tendência a diminuição do LF (diferença marginal) no grupo EM-A, sendo o único 

grupo em que ocorreu diminuição e tendência a permanecer menor na recuperação, 

e no HF n.u. (parassimpático) também observamos que o grupo EM-A foi o único que 

apresentou alteração do repouso para recuperação, havendo um aumento do 

parassimpático nesse grupo. Considerando a unidade normalizada, onde podemos 

observar o equilíbrio dos sistemas, confirma-se nossa observação com relação a 

influência das posturas. O único índice em que se demonstra diferença entre o 

repouso e recuperação é o EM-A, o que nos leva a refletir que a acupuntura tem pode 

ser uma intervenção relevante e positiva na EM, tornando a continuidade do estudo 

interessante, mas observamos que provavelmente pela perda do n desejado no início 

do estudo, devido a pandemia e por se tratar de um estudo transversal não pudemos 

afirmar que essas intervenções regulam o SNA.  

No índice HF não foi observado nenhuma diferença significativa na EM o que 

fortalece a dificuldade de ajuste postural na disautonomia do SNA, observada 

previamente nos índices SDNN e pNN50. Para o grupo EM acreditamos também que 
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se não houve aumento do simpático no momento recuperação, a acupuntura não 

representa um indicativo que seja um procedimento prejudicial. E que os dados desta 

coleta mostram uma tendência ao aumento da ativação parassimpática no grupo EM-

A, grupo no qual houve aumento significativo do HF n.u. entre repouso e a 

recuperação demonstrando que houve incremento vagal neste grupo. Já que o LF n.u. 

neste mesmo grupo e momentos foi observada diminuição significativa mostrando 

concomitante redução da ação simpática e aumento da ação vagal pós-acupuntura.  

Pesquisas reconhecem a dificuldade de encontrar parâmetros seguros para 

definir a disautonomia na EM devido a sua complexibilidade (ADAMEC I, HABEK M. 

2013), mas faz-se necessário mais estudos já que o balanço entre o sistema simpático 

e parassimpático é um preditor sensível da capacidade de regulação das respostas 

emocionais aos estresses intrínsecos e extrínsecos (VALENTI et al., 2012; 

VANDERLEI et al., 2009; APPELHANS; LUECKEN, 2006).   

Concluímos com este trabalho que assim como em outras doenças crônicas, 

os pacientes com EM sofrem de baixa VFC e ativação parassimpática. De acordo com 

ANDERSON et al., (2014), avaliar a capacidade da acupuntura de modular a VFC 

poderia implicar que a acupuntura pode funcionar regulando e integrando os vários 

sistemas fisiológicos do corpo. Em sua revisão, todos os ensaios randomizados 

controlados por placebo (um total de 16) sugerem que a acupuntura melhora a VFC, 

mas 12 desses indivíduos saudáveis estudados, quatro indivíduos estudados com 

condições clinicamente diagnosticadas, e nenhum deles estudou esses efeitos em 

pessoas com EM.   

Portanto apesar de nosso trabalho ter apresentado tendência a uma diminuição 

de parâmetros simpáticos, e do incremento parassimpático também ser observado no 

grupo EM-A sendo o único que houve alteração do repouso para recuperação, não 

podemos afirmar a eficácia da acupuntura em modular o SNA em pacientes com EM.  

A mudança da postura do momento repouso – acupuntura e acupuntura - 

recuperação e o número pequeno de participantes assim como o menor número 

alocado na intervenção A, podem ter sido fatores de interferência no resultado deste 

trabalho. Mesmo assim os resultados abrem a percepção de que a intervenção A não 

causa prejuízos para os pacientes de EM e propomos a necessidade de estudos 

longitudinais, para pesquisas na doença.   
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6 CONCLUSÕES  

  

Concluímos em nosso estudo que o repouso em decúbito dorsal leva a maior 

predomínio parassimpático em pessoas com EM independente se acupuntura é 

realizada nesta postura ou não, ou seja, uma sessão de acupuntura não levou a maior 

influência parassimpática sobre o coração.
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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