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RESUMO 
 

 
A Síndrome de Berardinelli-Seip ou Lipodistrofia Generalizada Congênita 

(LGC) é uma doença rara, com transmissão autossômica recessiva, caracterizada 

principalmente pela ausência quase total de tecido adiposo. Os pacientes afetados 

apresentam resistência a insulina, dislipidemia e hipertensão arterial. Estudos têm 

evidenciado que estas alterações metabólicas interferem na modulação autonômica 

para o nó sinusal. 

O principal objetivo deste estudo foi investigar a modulação autonômica em 

pacientes portadores de LGC, através da variabilidade de freqüência cardíaca 

(VFC), pelo método linear de domínio de tempo na Eletrocardiografia Dinâmica de 

24 horas e estabelecer um critério relativamente simples, não invasivo, para 

diagnóstico de disfunção autonômica nestes pacientes.  

Participou voluntariamente deste estudo transversal, um grupo de pacientes 

portadores de LGC (n=18) na faixa etária de 9,3 a 39,8 anos (21,3 ± 8,3) cuja 

variabilidade de freqüência cardíaca foi comparada com um grupo de pacientes 

controles (n=19) com idade de 9,3 a 39,1 anos (21,4 ± 7,8).  

Todos os voluntários foram submetidos à avaliação clínica, laboratorial, 

antropométrica e análise de VFC no domínio de tempo através de eletrocardiografia 

dinâmica de 24 horas. Para análise dos dados relativos aos índices temporais de 

VFC foram utilizados o MeanRR, SSDN e rMSSD.  

Pacientes com LGC apresentavam aumento da pressão arterial comparados 

com indivíduos do grupo controle (sistólica, 131,1 vs 106,3 mmHg, p<0,05); 

diastólica, 85,0 vs 68,2 mmHg, p<0,05) e 10 tinham critérios para diagnóstico de 

Hipertensão Arterial e Hipertrofia do Ventrículo Esquerdo. Os níveis de glicose, 
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triglicerídeos, colesterol e HOMA-R eram elevados e 12 pacientes tinham critérios 

para diabetes mellitus tipo 2. Comparado com os controles, pacientes com LGC 

tinham diminuição dos índices MeanRR (639,8 vs 780,5 ms, p<0,001), SDNN (79,2 

vs 168,5 ms, p<0,001), e rMSSD (15,8 vs 59,6 ms, p<0,001). Em pacientes com 

LGC, a redução da VFC foi independente de distúrbios metabólicos e 

hemodinâmicos.  

  Os resultados de nosso experimento indicam que pacientes com LGC 

apresentavam modulação autonômica anormal caracterizada pelo aumento da 

freqüência cardíaca e pronunciada redução da VFC, independente de distúrbios 

metabólicos e hemodinâmicos observados nesta síndrome. 

 O caráter multidisciplinar desse estudo fica contemplado pela interação de 

profissionais de diversas áreas como: cardiologia, endocrinologia, metabolismo, 

neurologia, nutrição, etc. 

 
Descritores: Variabilidade de Freqüência Cardíaca, Lipodistrofia Generalizada 

Congênita, Síndrome de Berardinelli-Seip, Sistema Nervoso Autônomo. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) é uma patologia 

extremamente rara, de transmissões autossômicas recessivas  com elevada 

incidência de consangüinidade, que acomete vários grupos étnicos. Foi relatada pela 

primeira vez pelo brasileiro, Waldemar Berardinelli, em 19541. 

Trata-se de uma doença caracterizada principalmente pela ausência quase 

total de tecido adiposo nas áreas subcutâneas, intra-abdominal, intratorácica, na 

medula óssea e nas glândulas paratireóides, ou seja, regiões onde o tecido adiposo 

é metabolicamente ativo2. Outras características freqüentemente encontradas 

incluem: hipertrofia muscular com aspecto “hercúleo” e flebomegalia (ambas 

acentuadas pela escassez de tecido subcutâneo), velocidade de crescimento 

acelerada com alta estatura, avanço da idade óssea, aspecto acromegalóide, 

hepatoesplenomegalia, macrogenitossomia, hipertricose e acanthosis nigricans, esta 

última mais freqüente após os 8 anos de idade1-7. Os pacientes têm ainda importante 

tendência ao desencadeamento de hiperinsulinismo e hipertrigliceridemia (já na 

infância) e resistência insulínica (mais comumente após o início puberal), no entanto, 

os mecanismos envolvidos ainda não estão completamente elucidados2, 3, 7. O 

diabetes mellitus estabelecido e suas complicações ocorrem com mais freqüência 

durante a puberdade, sendo seu controle extremamente difícil, seja com o uso de 

hipoglicemiantes orais ou com insulina. O início precoce de diabetes e dislipidemia 

pode levar a aterosclerose precocemente3, 7, 8. 

A LGC apresenta, além destas características, também alterações 

cardiovasculares, que vem sendo objeto de estudo no grupo de pesquisa de nossa 

universidade. Os estudos internacionais realizados têm mostrado a presença dessas 
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alterações nesses pacientes, mas é limitada a casuística pequena com recursos 

tecnológicos defasados da época. 

Não obstante, 40 pacientes, aproximadamente, já foram estudados através 

do exame clínico, raio-x de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância 

magnética e biópsia de tecidos cardíacos3, 9-15. Segundo estes dados, as alterações 

cardíacas mais freqüentes são: cardiomegalia, hipertrofia concêntrica do ventrículo 

esquerdo, presença de sopro sistólico em ponta, hipertensão arterial e 

cardiomiopatia hipertrófica3, 9, 15.   

A obtenção relativamente fácil e a utilização de métodos não invasivos com 

mecanismos que nos fornecem dados automatizados de VFC colocam à disposição 

do cardiologista uma ferramenta simples para pesquisa e estudos clínicos, o que fez 

surgir, nos últimos anos, vários trabalhos tentando determinar o estado da função 

autonômica em que se encontra o coração. A Eletrocardiografia Dinâmica de 24 

horas (ECGD-24) para verificação da VFC em domínio de tempo é um método 

simples que tem sido objeto de muitos estudos na literatura internacional. 

Assim, existem vários trabalhos correlacionando disfunção autonômica a 

alterações da VFC em pacientes com Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Doença Arterial Coronária (DAC), Doença de Chagas, 

Cardiomiopatias, Disfunção Sistólica do Miocárdio, Lipodistrofia Generalizada 

Adquirida (LGA) na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), Septicemias, 

Insuficiência Renal, Doenças Neurológicas e em Fisiologia do Exercício16-18.  

Em pacientes com LGC e SIDA, submetidos à terapia anti-retroviral, tem sido 

sugerido papel importante do Sistema Nervoso Autônomo (SNA). Considerando que 

a inervação simpática estimula a lipólise, que a inervação parassimpática tem uma 
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influência anabólica no tecido adiposo branco, Fliers et al. lançaram a hipótese de 

que a SIDA associada à lipodistrofia é o resultado de uma seletiva neuropatia 

autonômica, mediada por efeitos do tratamento anti-retroviral sobre o Sistema 

Nervoso Central (SNC)19. Chow et al. descreveram a redução da modulação 

autonômica avaliados pelas VFC em pacientes com terapia anti-retroviral em 

repouso e durante estimulação simpática com tilt teste, mas a redução da VFC não 

estava associado com o uso dessas drogas20. 

Entretanto, não há relatos na literatura mundial sobre estudo de VFC em 

pacientes com LGC, o que nos encorajou a pesquisá-los na tentativa de contribuir 

para elucidação, estratificação de risco e otimização da terapêutica direcionada para 

estes pacientes. 

Por outro lado, os pacientes com LGC apresentam em seu quadro clínico 

DM, HAS, Síndrome Metabólica e Cardiomiopatias que poderiam interferir na 

modulação autonômica e têm sido objeto de estudos21-27.  

Neste contexto, o estudo da VFC em pacientes portadores de LGC pode 

permitir uma análise adicional e não-invasiva do controle neural da freqüência 

cardíaca (FC), contribuindo assim para a avaliação de sua modulação autonômica.  

 

1.1 – OBJETIVOS          

 

1.1.1 – GERAL 

Investigar do ponto de vista clínico e laboratorial a hipótese de disfunção 

autonômica na LGC, através da análise de VFC pelo domínio de tempo, em 

pacientes do Estado do Rio Grande do Norte. 
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1.1.2 – ESPECÍFICOS 

• Identificar alterações clínicas e laboratoriais relacionados à disfunção 

autonômica nos portadores de LGC. 

• Avaliar a relação entre sintomatologia e disfunção autonômica em 

pacientes com LGC. 

• Estabelecer um critério para diagnóstico não invasivo de disfunção 

autonômica em pacientes com LGC. 

 

1.2 - JUSTIFICATIVA 

Vários trabalhos têm demonstrado a presença de disfunção autonômica em 

pacientes portadores de DM, resistência a insulina (RI), HAS, hipertrofia ventricular 

esquerda (HVE), insuficiência cardíaca (IC) e em LGA–HIV20, 21, 28-31. 

Portadores de LGC têm como características hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia, DM, RI, HVE e HAS. A hipótese desses pacientes 

apresentarem algum grau de disfunção autonômica é testada neste trabalho. Apesar 

da possibilidade da presença de sintomas disautonômicos na LGC, estes não são 

ainda adequadamente diagnosticados, o que retarda, às vezes, a possibilidade de 

se oferecer alguma opção terapêutica sintomática para melhorar a qualidade de vida 

dos pacientes, mesmo sabendo-se que o prognóstico, na maioria dos casos, é 

reservado. A utilização de um método simples, não invasivo e eficaz no sentido de 

detectar disfunção autonômica (Holter das 24 horas), contribuirá para seu 

diagnóstico, o que poderá proporcionar uma terapêutica direcionada e contribuir 

para uma melhor elucidação desta patologia. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1- LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÊNITA:      

A lipodistrofia generalizada congênita (LGC) foi descrita pela primeira vez 

em 1954, em duas crianças, por Berardinelli  et  al.,  que  a  denominaram  de  An 

undiagnosed endocrinometabolic syndrome1. Naquele trabalho foram relatados os 

dois primeiros casos de uma síndrome que não parecia se enquadrar em qualquer 

quadro clínico conhecido.  

O fenótipo e os exames laboratoriais dos pacientes estudados fizeram-no 

pensar em uma nova síndrome endócrino-metabólica, cuja etiologia foi em princípio 

atribuída a uma provável hipersecreção de somatropina. As características 

observadas incluíam gigantismo (com aspecto acromegalóide), 

hepatoesplenomegalia, infiltração gordurosa do fígado, hipertrofia muscular 

importante, grande escassez de tecido gorduroso, dislipidemia e alterações do 

metabolismo dos carboidratos. 

Seip, estudando três portadores de LGC, em 1959, detalhou novas 

características da síndrome, incluindo hiperinsulinemia importante. Um paciente 

apresentou sopro sistólico.  Dois destes pacientes tinham um raio-x de tórax com um 

aparente aumento da área cardíaca. A pressão arterial também estava aumentada 

em dois casos4. Em 1963, relatou o acompanhamento dos seus três casos e mais 

dois novos casos. Naquele estudo, acrescentava a cardiomegalia como um dos 

sinais marcantes da LGC, pois a mesma estava presente em todos os cinco 

pacientes. Segundo Seip, a cardiomegalia aumentava junto com a idade. O aumento 

da área cardíaca era difuso e o aspecto sugeria uma doença do músculo cardíaco.  

O cateterismo cardíaco em dois casos mostrou um moderado aumento da pressão 

arterial pulmonar e um dos pacientes apresentou uma comunicação interatrial6. 
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Em homenagem a estes dois estudiosos, esta patologia passou a ser 

conhecida com o nome de síndrome de Berardinelli-Seip. 

Segundo Garg, mais de 250 pacientes já foram descritos desde então. 

Assumindo que somente um em quatro milhões de pacientes é relatado, estima-se 

uma prevalência de 1 para 10 milhões32. 

 Os principais achados clínicos encontrados nesta síndrome, bem como as 

principais alterações cardíacas, estão detalhados de forma cronológica em um artigo 

de atualização publicado pelo nosso grupo de pesquisa que se encontra anexado 

nesta tese.  
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2.2- CONTROLE AUTONÔMICO DO SISTEMA CARDIOVASCULAR:      

SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO (Controle Extrínseco) 

A permanente influência reguladora exercida pelo sistema nervoso sobre o 

funcionamento dos diversos órgãos, sistemas e aparelhos que integram o 

organismo, é essencial para que o mesmo tenha assegurado o seu equilíbrio 

fisiológico interno e exerça adequadamente suas interações com o meio ambiente 

circundante. Esta regulação, automática e involuntária, é efetuada pela divisão 

autonômica do sistema nervoso, representada pelo SNA.  

 

2.2.1 – Anatomia do SNA 

Classicamente, o SNA é subdividido em dois grandes subsistemas: 

simpático e parassimpático. Esses nomes derivam da palavra grega que significa 

“harmonia, solidariedade” e se relacionam à idéia de que sua função é homeostática. 

 O SNA se distribui em todo o neuro-eixo e chega a todos os órgãos e 

sistemas (Figura 1). Regula a pressão arterial, a freqüência cardíaca, o sono e as 

funções da bexiga e intestino. Opera "silenciosamente", de modo que só se nota sua 

importância absoluta quando aparece alguma alteração de sua função, que culmina 

nas chamadas disautonomias33.  
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Figura 1: Esquema inervação do Sistema Nervoso Autônomo 

Fonte : LOPES, SÔNIA. Bio 2.São Paulo, Ed. Saraiva, 2002 

 

Os neurônios pré-ganglionares do sistema parassimpático saem do SNC 

através dos III, VII, IX e X pares cranianos (oculomotor, facial, glossofaringeo e 

vago) e também através do segundo e terceiro nervos sacros. No entanto, os 

neurônios pré-ganglionares do sistema simpático saem da medula espinhal entre o 

primeiro segmento torácico e o segundo lombar (Figura 2)34.   
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Figura 2: Diagrama das vias eferentes autonômicas. Neurônios pré-ganglionares são mostrados em 

linhas continuas e neurônios pós-ganglionares como linhas tracejadas. As linhas com tracejado mais 

espaçado são fibras parassimpáticas; as pontilhadas são fibras simpáticas. 

Fonte: Fundamentals of Human Physiology, 2nd ed. Year Book, 1962. 

 

Os neurônios pós-ganglionares situados nos gânglios fora do SNC dão 

origem aos nervos pós-ganglionares do SNA, que se distribuem em órgãos e tecidos 

de todo o corpo.  
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As respostas aos estímulos simpáticos e parassimpáticos podem ser 

antagônicas (Quadro 1) e refletem interações coordenadas dentro de SNC; as 

mudanças resultantes na atividade dos dois sistemas permitem o controle mais 

exato das respostas autonômicas em comparação com o que poderia se obter pela 

regulação de um sistema isolado33. 

Quadro 1 : Conseqüências funcionais da ativação normal do sistema nervoso 

autônomo. 

Parâmetros  Sistema simpático  Sistema parassimpático  

Freqüência cardíaca  Aceleração  Lentificação  

Pressão arterial  Incremento  Diminuição leve  

Atividade vesical  Maior tônus  esfincteriano  Micção (menor tônus ) 

Motilidade intestinal  Hipomotilidade  Intensificação  

Pulmões  Broncodilatação  Broncoconstricção  

Glândulas sudoríparas  Sudorese  — 

Pupilas  Dilatação (midríase)  Constricção (miose)  

Glândulas supra -renais  Libera ção de catecolaminas  — 

Função sexual  Ejaculação, orgasmo  Ereção  

Glândulas lacrimais  — Lagrimejamento  

Glândulas parótidas  — Salivação  
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As fibras simpáticas dos gânglios viscerais inervam o intestino, os vasos 

sangüíneos intestinais, o coração, os rins, o baço, etc. Por outro lado, as fibras 

contidas nos nervos espinhais inervam os vasos sangüíneos da pele e dos 

músculos, os músculos eretores dos pelos e as glândulas sudoríparas. As fibras 

provenientes do tronco simpático cervical inervam diferentes estruturas da cabeça 

incluindo os vasos sangüíneos, os músculos pupilares e as glândulas salivares35, 36. 

Os nervos do sistema parassimpático inervam grande quantidade de 

estruturas e órgãos, incluindo o coração, o músculo liso e alguns vasos sangüíneos, 

os brônquios, o trato gastrointestinal e a bexiga, além de grande quantidade de 

glândulas secretoras. 

O mais importante nervo parassimpático é o vago (pneumogástrico), de 

ampla distribuição, que transporta as fibras parassimpáticas a praticamente todas as 

regiões do corpo com exceção da cabeça e das extremidades. 

 O sistema entérico, que se estende dos plexos nervosos intrínsecos ao trato 

gastrointestinal, forma uma terceira divisão do sistema, embora seja intimamente 

interconectado aos sistemas simpático e parassimpático. 

 Os nervos cardiovasculares estimulam a atividade simpática que liberam 

catecolaminas, como a noradrenalina (norepinefrina). O mecanismo exato pelo qual 

os neurotransmissores atuam nas terminações nervosas simpáticas das fibras 

musculares cardíacas ainda não está totalmente elucidado. Acredita-se que a 

norepinefrina aumente a permeabilidade da fibra aos íons sódio e cálcio37. 

A influência parassimpática na FC é feita pela liberação de acetilcolina 

(ACh) pelo nervo vago. Receptores muscarínicos de acetilcolina respondem a essas 

liberações, principalmente por um aumento na permeabilidade da célula aos íons de 

potássio. Isso provoca aumento negativo no interior das fibras, efeito de 
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hiperpolarização, o qual faz com que o tecido especializado fique menos excitável38. 

Este estado de hiperpolarização diminui o potencial de repouso da membrana no 

nódulo sino-atrial (SA) para um valor mais negativo (-65 a -75 mV) que o normal (-55 

a -60mV). Portanto, a elevação do potencial de membrana do nódulo SA pelo influxo 

de sódio necessita mais tempo para alcançar o potencial limiar para excitação. Isso 

diminui a freqüência de ritmicidade das fibras nodais. Se a estimulação vagal é muito 

intensa, é possível parar a auto-excitação rítmica deste nódulo37. Portanto, a 

ativação parassimpática retarda a FC, aumentando o tempo de condução átrio-

ventricular, deprime a excitabilidade das fibras condutoras especializadas e do 

miocárdio38.  

 

2.2.2 – Fisiologia do SNA 

O controle do SNA sobre o sistema cardiovascular constitui importante 

processo homeostático orgânico, que reflete a extraordinária capacidade de 

adaptação fisiológica que este aparelho deve ter, com vistas ao atendimento das 

necessidades metabólicas do organismo em diversas circunstâncias funcionais. Esta 

capacidade do SNA depende da interação de diferentes mecanismos, a qual tem por 

base uma complexa estrutura nervosa que envolve um conjunto de vias e centros 

neurais centrais e periféricos e grande multiplicidade de neurotransmissores39.  

As fibras nervosas simpáticas e parassimpáticas secretam principalmente 

as substâncias transmissoras sinápticas, a norepinefrina e/ou acetilcolina, 

respectivamente. As fibras que secretam acetilcolina são chamadas de colinérgicas 

e aquelas que secretam norepinefrina são chamadas de adrenérgicas37. Esses 

neurotransmissores podem contribuir para a magnitude de resposta, ampliando as 

oportunidades de controle, por aumentar ou diminuir a sensibilidade dos músculos 



 

13 
 

cardíaco e vascular. Assim, o SNA influencia, tônica e reflexamente, as principais 

variáveis do sistema cardiovascular. A ativação e a desativação reflexa do simpático 

e parassimpático determinam ajustes de débito cardíaco e de resistência periférica, 

contribuindo para a estabilização e a manutenção da pressão arterial40. 

A ACh é o neurotransmissor pré-ganglionar das duas divisões do SNC e 

também é o neurotransmissor pós-ganglionar dos neurônios parassimpáticos. A 

noradrenalina (norepinefrina) é o neurotransmissor dos neurônios simpáticos pós-

ganglionares, exceto os de tipo colinérgico que enviam seus filetes a glândulas 

sudoríparas e talvez alguns vasos sangüíneos que levam sangue aos músculos de 

fibra estriada33. 

 

2.3 – SISTEMA DE CONDUÇÃO ELÉTRICA CARDÍACA (Contro le Intrínseco) 

As contrações rítmicas do coração são precedidas por um fenômeno elétrico 

(ativação elétrica miocárdica), conseqüente ao automatismo e que têm a função de 

gerar e distribuir a corrente elétrica e garantir o seu funcionamento mecânico41.  

O sistema gerador inicial é o nódulo SA, o qual é uma estrutura oval e 

alongada, localizado na parede posterior do átrio direito, entre a veia cava superior e 

o apêndice atrial direito (Figura 3). 
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Figura 3 : Condução elétrica do coração.                                                                                            

Fonte: "HowStuffWorks - Como funciona a fibrilação atrial".  Publicado em 19 de outubro de 2005  

(atualizado em 09 de abril de 2007) http://saude.hsw.com.br/fibrilacao-atrial1.htm (30 de outubro de 

2007). 

 

O nódulo SA é um aglomerado de células excitáveis especializadas, e 

funciona como um marca-passo natural do coração, determinando o ritmo e a 

freqüência das batidas42. 

  Do nódulo SA, o impulso elétrico se propaga pelos átrios por                                                     

feixes internodais (anterior, médio e posterior) e provoca a sua contração, o que 

força a passagem do sangue para os ventrículos através das válvulas mitral e 

tricúspide. 

 Para chegar aos ventrículos o impulso elétrico deve passar por uma 

estrutura chamada nódulo atrioventricular (AV), que também se constitui num 

aglomerado celular excitável especializado, localizado na junção entre os átrios e os 

ventrículos, próximo ao óstio do seio coronariano, e funciona como uma estação 
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retransmissora de energia. Há uma pequena pausa durante a passagem da onda 

para o próximo sistema (sistema His-Purkinje), composta pelo feixe de His e fibras 

de Purkinje. “O feixe de His dá origem a dois ramos, o direito e o esquerdo; o 

esquerdo cedo dá origem a dois hemifascículos: ântero-superior e póstero-inferior – 

que se dirigem para os músculos papilares correspondentes do ventrículo 

esquerdo42. O feixe de His conecta os átrios com os ventrículos por intermédio de 

seus ramos. Ao atingir os ventrículos, essas vias condutoras se ramificam em fibras 

cada vez menores, denominadas fibras de Purkinje, que representam uma rede 

terminal de condução do impulso elétrico (cerca de cinco vezes mais rápido que o 

músculo cardíaco normal) para o sincício ventricular, estimulando-o e provocando a 

sua contração43.  

Apesar de o coração ter entre suas propriedades o automatismo, também 

recebe inervação do SNA com a finalidade de responder às alterações fisiológicas 

necessárias ao organismo37. O sistema cardiovascular recebe influência importante 

do SNA, através dos seus componentes simpático e parassimpático. Os nódulos, SA 

e AV, possuem ambas as inervações, simpática e parassimpática (Figura 4). 
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Figura 4 : Inervação do Coração. O SNA atua diretamente no nódulo sinoatrial, atrioventricular e 

fibras de Purkinje, controlando a freqüência cardíaca e contratilidade. 

Fonte: Textbook of Medical Physiology; Guyton & Hall, 11th Ed., 2005 

 

A estimulação simpática intensa pode aumentar a FC, aumentando a força 

de contração cardíaca e conseqüentemente, o volume de sangue bombeado e a 

fração de ejeção, traduzindo em maior débito cardíaco. Em contrapartida, a 

estimulação parassimpática (vagal) intensa e contínua do coração tende a diminuir a 

FC e a contratilidade do músculo cardíaco. 

 

2.4 – ELETROCARDIOGRAMA e SISTEMA HOLTER DE 24 HORA S 

O eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico dos potenciais elétricos 

gerados pelo coração. Os sinais são detectados com eletrodos metálicos que se 

acoplam às extremidades e à parede torácica e logo se amplificam e são registrados 

com o eletrocardiógrafo. As derivações do ECG detectam, na realidade, as 

diferenças instantâneas de potencial entre estes eletrodos. 
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A utilidade clínica do ECG procede de sua imediata disponibilidade como 

técnica não invasora, econômica e sumamente versátil. Além da identificação de 

arritmias, transtornos de condução e isquemia miocárdica, a eletrocardiografia revela 

outros dados relacionados com as alterações metabólicas que põem em perigo a 

vida do paciente (p. ex., hiperpotassemia) ou aumentam a predisposição à morte 

cardíaca súbita (p. ex., síndrome de QT longo).  

A atividade elétrica do coração, que se inicia no NS, produz ondas no 

traçado do ECG que são representadas pela onda P-despolarização dos átrios, 

complexo QRS-despolarização dos ventrículos e onda T–repolarização ventricular 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Ilustração do traçado eletrocardiográfico com suas respectivas ondas, segmentos e 

intervalos.  

Fonte: Current Pediatric Diagnosis and Treatment, 8th Edition. 
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O ECGD-24h é um método de gravação de ECG por um longo período44. 

Também chamado de sistema Holter, permite a gravação do eletrocardiograma por 

períodos de 24-48 horas, com os pacientes desempenhando suas atividades 

habituais. Os sistemas constam de gravador e analisador.  O gravador digital (Figura 

6), de pequenas dimensões e peso inferior a 250 g, é conectado ao tórax do 

paciente por cabos e eletrodos especiais. Com uma amplitude na freqüência de 

gravação, situada entre 0,05 e 100 hertz, é possível gravar, sem distorções, sinais 

de alta freqüência como o complexo QRS e sinais de baixa freqüência e amplitude 

como o segmento ST. O analisador (Figura 6), com programas computadorizados 

propicia a interpretação de todos os dados coletados durante a gravação de 24 

horas. Automaticamente, cada um dos mais de 100.000 batimentos cardíacos é 

analisado conforme a sua morfologia, duração e precocidade, sendo os resultados 

apresentados na forma de traçados, gráficos, tabelas e histogramas. Os traçados 

eletrocardiográficos são sempre expostos para análise na amplitude e velocidade de 

inscrição do eletrocardiograma convencional podendo, no entanto, ser impressos em 

formas compactas de três minutos a até uma hora por página. Estas apresentações 

compactas são excelentes para uma visão global, por exemplo, de um momento do 

exame com uma atividade especial ou um período sintomático. Importante também 

é a capacidade do sistema de análise de mostrar no vídeo ou imprimir as 24 horas 

de ECG gravados, com a possibilidade do médico analista editar cada um dos 

complexos QRS e interagir com todos os dados obtidos. 
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Figura 6 : Gravador digital e sistema de análise de ECGD-24h 

 

Tem sido aplicada para avaliação de sintomas cardiovasculares 

(palpitações, tonturas, síncopes), ritmo cardíaco (arritmias, taquicardias, 

bradicardias, síndromes de pré-excitação), eficácia terapêutica antiarrítmica e 

presença de isquemia silenciosa. Atualmente tem sido usado em grande escala para 

avaliação da VFC. 

 

2.5 - VARIABILIDADE DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA 

A avaliação da função autonômica cardíaca ganhou grande impulso com o 

emprego de um novo e promissor recurso metodológico, não invasivo, de fácil 

aplicação em nível ambulatorial ou hospitalar. Este método permite caracterizar a 

atividade absoluta e relativa dos componentes simpático e parassimpático e, assim, 

o balanço funcional entre ambos.  

Embora o estímulo elétrico do coração tenha origem de um mesmo lugar 

(nódulo sinoatrial), os intervalos regulares entre dois complexos ativados (intervalo 

R-R) não funcionam como um metrônomo e não têm a mesma distância, e variando 

de acordo com a predominância da ativação simpática ou parassimpática (Figura 7).  
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       Figura 7: Demonstrativo de avaliação dos intervalos R-R normais (NN)  

A VFC foi usada primeiramente na clinica em 1965, quando Hon e Lee 

perceberam que o sofrimento fetal era acompanhado por mudanças na variação dos 

batimentos cardíacos fetais que eram uniformes e havia uma mudança detectável na 

hora45. Nas últimas décadas, alterações em VFC foram encontradas em pacientes 

com muitas patologias cardiovasculares.  

O procedimento consiste na análise computadorizada da variabilidade 

espontânea de uma série de intervalos RR do eletrocardiograma no domínio do 

tempo (análise temporal) e no domínio da freqüência (análise espectral), de forma 

combinada ou exclusiva38. 

O método vem sendo amplamente aplicado em indivíduos normais adultos e 

crianças sob diferentes circunstâncias funcionais46-48, e em pacientes com distintas 

condições clínicas que envolvem o controle autonômico do coração, como a 

insuficiência coronariana aguda e crônica49-55, a insuficiência cardíaca25, 31, 56, a 

hipertensão arterial21, 27, 30, 57-60, o diabetes mellitus21, 27, 30, 57-60, a SIDA, a 

insuficiência renal crônica, a doença de Chagas43, e doenças neurológicas61-66. 

Apesar de estar sendo amplamente aplicada, esta técnica necessita ainda ser mais 

bem caracterizada quanto à sensibilidade e especificidade na identificação de 

diversos graus de distúrbios autonômicos, e quanto ao valor preditivo das 
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informações funcionais obtidas para a definição do risco de morbi-mortalidade 

cardiovascular38. Há necessidade de uma melhor padronização metodológica e 

definição dos padrões de normalidade das variáveis ou índices, e maior precisão na 

interpretação das informações funcionais obtidas. Por isso, a aplicação prática dessa 

técnica não deve ser indiscriminada, apesar de estar incorporada na maioria dos 

modernos sistemas de eletrocardiografia dinâmica. É de fundamental importância 

que os dados obtidos sejam cuidadosa e criteriosamente interpretados38.  

 

 

2.6- MÉTODOS DE ANALISE DA VFC 

Pode-se analisar a VFC tanto em curtos períodos de tempo 2, 5, 15 minutos 

ou longos períodos como 24h, sendo o último o mais utilizado na prática clínica. 

Devem ser excluídos desse tipo de estudo, pacientes com fibrilação atrial, disfunção 

do nódulo SA, distúrbios da condução átrio-ventricular e portadores de marca-passo 

artificial. Pacientes com batimentos ectópicos devem ser avaliados nos períodos de 

menor intensidade dessa arritmia. Após medir-se cada intervalo RR de batimentos 

sinusais sucessivos, em um determinado intervalo de tempo, excluindo-se as 

ectopias e os artefatos, obtêm-se a média e seu respectivo desvio padrão, que 

através de técnicas matemáticas desdobram-se em alguns índices estatísticos. 

Esses índices constituem a análise da VFC no domínio do tempo e estão reunidos 

no quadro abaixo (Quadro 2). 
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Quadro 2 : Método Linear estatístico no domínio de tempo medido pela 

eletrocardiografia dinâmica das 24 horas (Nomenclatura e Valores) 

Índice Unid  Definição Português Definição Inglês População 

(média±dp)  

Risco de 

Morte 

Súbita 

MeanRR ms Média dos intervalos R-R Mean of the RR intervals   

SDNN ms 
Desvio-padrão de todos os 

intervalos RR normais 

Standard deviation of all 

normal RR intervals 
141±39 <50 

SDANN ms 

Desvio-padrão das médias 

dos intervalos RR normais a 

cada 5 minutos 

Standard deviation of the 

average of the normal 

RR intervals calculated in 

5  min segments 

127±35 <40 

SDNNI ms 

Média dos desvios-padrão 

dos intervalos RR normais, 

medidos em segmentos de 

5 min 

Mean of the 5 min 

standard deviation of RR 

intervals 

54±15 <20 

rMSSD ms 

Raiz quadrada da média 

das diferenças sucessivas 

ao quadrado entre RR 

normais adjacentes 

Root mean square 

successive difference 

between adjacent normal 

RR intervals 

27±12 <15 

pNN50 % 

Percentagem das 

diferenças sucessivas entre 

os intervalos RR normais 

que são > 50 ms 

Percent of differences 

between adjacent normal 

RR intervals that are 

greater than 50 ms 

9±7 <0,75 

 

Os índices de VFC calculados por meio de métodos estatísticos podem ser 

divididos em duas categorias: índices baseados na medida dos intervalos RR 

individualmente (SDNN, SDANN e SDNN) e índices baseados na comparação entre 

dois intervalos RR adjacentes (pNN50 e rMSSD). Como a estimulação 
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parassimpática resulta numa resposta rápida e de curta duração, fazendo-se notar já 

no primeiro ou segundo batimentos subseqüentes, índices baseados na comparação 

entre a duração de dois ciclos adjacentes, como pNN50 (percentagem de intervalos 

RR adjacentes com diferença de duração superior a 50 milissegundos) e rMSSD 

(raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais 

adjacentes, expressa em milissegundos, ou seja, o desvio-padrão das diferenças 

entre intervalos RR normais adjacentes) refletem predominantemente o tônus vagal. 

A estimulação simpática, por sua vez, tarda alguns segundos para se 

manifestar. Após período latente de cerca 5 segundos, a freqüência cardíaca vai 

aumentando gradativamente até atingir um estado estável após 20 a 30 segundos. 

  Desta forma, índices baseados na medida dos intervalos RR 

individualmente, como SDNN (desvio-padrão da média de todos os intervalos RR 

normais, expresso em milissegundos), SDANN (desvio-padrão das médias dos 

intervalos RR normais a cada 5 minutos, expresso em milissegundos) e SDNNi 

(média dos desvios-padrão dos intervalos RR normais a cada 5 minutos, expressa 

em milissegundos) representam a variabilidade global e refletem a atividade de 

ambos, parassimpático e simpático. 

Abaixo exemplificamos, de maneira simplificada, como calcular os índices de 

VFC no domínio do tempo segundo o guidelines of Task Force of the European 

Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and 

Electrophysiology 38, 67. 
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Figura 8: SDNN = desvio-padrão da média de todos os intervalos RR normais, em gravação de 24 

horas, expresso em ms.  

 

Neste exemplo simbólico e abreviado, a média equivale a 846 ms e o 

desvio-padrão (ou SDNN) a 107 ms. Em termos simples, desvio-padrão é um modo 

de representar a dispersão dos valores ao redor da média. Para distribuições 

Gaussianas, permite inferir que aproximadamente 68% dos valores situam-se entre 

menos um e mais um desvio-padrão (entre 739 e 953 ms, no caso acima), 95% 

entre dois desvios-padrão e 99% entre três desvios-padrão. 

 

Figura 9: SDANN = desvio-padrão das médias dos intervalos RR normais a cada 5 minutos, em 

gravação de 24 horas, expresso em ms.  
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Neste exemplo, a média dos 6 segmentos de 5 minutos cada equivale a 846 

ms e o desvio-padrão destas médias (ou SDANN) a 103 ms. Por se tratar de desvio-

padrão de um valor médio obtido a partir de outras médias, seu valor é sempre 

inferior ao do SDNN em períodos longos de monitorização.  

 

Figura 10 : SDNN index = média dos desvios-padrão dos intervalos RR normais a cada 5 minutos, 

expresso em ms.  

 

Neste exemplo equivale a 47 ms. Seu valor geralmente é inferior ao do 

SDNN e SDANN. 

Figura 11 : pNN50 = percentagem de intervalos RR adjacentes com diferença de duração maior que 

50 ms. 

  Neste exemplo equivale a 30%, ou seja, dos 10 intervalos RR adjacentes, 

apenas três (o 2º, o 8º e o 10º) apresentam diferença de duração superior a 50 ms.  
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Figura 12 : rMSSD = raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais 

adjacentes, expressa em ms.  

 

Neste exemplo simplificado é calculado por meio da fórmula abaixo. 

 

 

Fonte : Compreendendo melhor as medidas de análise da variabilidade da freqüência cardíaca 
(Jornal Diagnósticos & Cardiologia). Acesso em 09 de fevereiro de 2009.  
http://www.cardios.com.br/Jornais/jornal-20/metodos%20diagnosticos.htm 

 

 

Outra forma de se avaliar a VFC é a análise no domínio da freqüência. A 

análise espectral permite identificação e separação de grupos de ondas, construindo 

um gráfico onde freqüências de ondas semelhantes são agrupadas, como mostra a 

figura 13.  
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Figura 13 : Análise espectral da VFC: componentes, bandas, nervos eferentes, e moduladores 

fisiológicos  

Fonte : Compreendendo melhor as medidas de análise da variabilidade da freqüência cardíaca 
(Jornal Diagnósticos & Cardiologia). Acesso em 09 de fevereiro de 2009.  
http://www.cardios.com.br/Jornais/jornal-20/metodos%20diagnosticos.htm 

 

No eixo horizontal estão representadas as diferentes bandas de freqüência, 

expressas em Hertz (Hz), e no vertical a amplitude da curva, como densidade da 

potência espectral, em ms/Hz.  

Pelo fato da freqüência cardíaca apresentar flutuações, que em grande 

parte são periódicas, o registro contínuo do eletrocardiograma durante períodos 

curtos ou prolongados (24h) e a subseqüente representação gráfica dos intervalos 

RR normais em relação ao tempo (tacograma), dá origem a um fenômeno 

ondulatório complexo, que pode ser decomposto em ondas mais simples, por meio 

de algoritmos matemáticos, como a transformação rápida de Fourier ou o modelo 

auto-regressivo (Figura 14). 
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Figura14: Análise de VFC no domínio de freqüência 

Fonte : Compreendendo melhor as medidas de análise da variabilidade da freqüência cardíaca 
(Jornal Diagnósticos & Cardiologia). Acesso em 09 de fevereiro de 2009.  
http://www.cardios.com.br/Jornais/jornal-20/metodos%20diagnosticos.htm 

 

Diversos estudos mostraram a associação de bandas de freqüência com 

informações fisiológicas específicas, sendo três as principais: muito baixa 

freqüência, baixa freqüência e alta frequência68.      

A relação baixo-alta é considerada por alguns como um índice do equilíbrio 

simpático-vagal. 

Não existe número suficiente de estudos, utilizando-se grandes populações, 

capazes de nos oferecer um padrão de valores normais.  

A participação vagal influencia a maioria dos índices da VFC e pode ser 

bem avaliada de forma quase exclusiva através do componente de alta freqüência 

da análise espectral, pelo pNN50 e pela rMSSD, enquanto a participação simpática 

influência o componente de baixa freqüência, sendo bem menos evidente no 

domínio do tempo.  
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A aplicabilidade clínica, neste momento, concentra-se na estratificação de 

risco pós-infarto do miocárdio e na detecção de neuropatia diabética69. O fator 

preditivo da VFC é independente de outros parâmetros estabelecidos para 

estratificação de risco pós-infarto, como fração de ejeção do VE, atividade ectópica e 

potenciais tardios. O uso da VFC em outras situações clínicas fornece informações 

valiosas, mas o seu uso imediato na clínica ainda é controverso. Entretanto, como 

ferramenta de pesquisa, a avaliação da VFC tem permitido o melhor entendimento 

da participação do sistema nervoso autônomo em diferentes situações fisiológicas e 

patológicas.  

 

2.7 - DISFUNÇÃO AUTONÔMICA DO CORAÇÃO 

Por disfunção autonômica cardíaca, também chamada de disautonomia 

cardíaca, entende-se um distúrbio funcional, de natureza primária ou secundária, 

resultante de alterações puramente funcionais ou orgânicas localizadas em um ou 

em ambos os componentes do sistema nervoso autônomo, em qualquer das suas 

estruturas - vias aferentes, centros encefálicos e vias eferentes. Este distúrbio 

representa importante e comum condição fisiopatológica e tem significativa 

implicação clínica, terapêutica e prognóstica, refletindo-se até mesmo sobre a morbi-

mortalidade cardiovascular. O reconhecimento e a valorização da disfunção 

autonômica cardíaca constituem-se em fator essencial para a compreensão e 

melhor controle de muitas condições clínicas e funcionais que interferem na 

inervação autonômica do coração. 

A disfunção autonômica cardíaca manifesta-se por alteração isolada ou 

combinada, absoluta ou relativa, da atividade simpática e/ou parassimpática e está 

associada com muitos dos processos patológicos e distúrbios funcionais do próprio 
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coração e de outros órgãos, e com condições de natureza sistêmica que 

comprometem difusamente o sistema nervoso autônomo.  

A disfunção autonômica cardíaca tem como substrato patológico alterações 

inflamatórias, isquêmicas, degenerativas, tóxicas e metabólicas, agudas e crônicas, 

da inervação intrínseca do coração, de estruturas aferentes, eferentes e centrais 

integrantes dos reflexos cardiovasculares, e de estruturas do sistema nervoso 

central e periférico ligados ao sistema nervoso autônomo70. 

Entre as condições que podem determinar alterações secundárias crônicas 

da função autonômica cardíaca incluem-se, Doença de Chagas, Diabetes Mellitus, 

Insuficiência Cardíaca, Infarto do Miocárdio, Insuficiência Coronariana Crônica, 

Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Renal Crônica, Doenças Cerebrais e 

Síndromes Neurológicas, Amiloidose, Disautonomia Familiar, Artrite Reumatóide, 

Hanseníase, Alcoolismo e Lupus Eritematoso Sistêmico71. 
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3- ANEXAÇÃO DE ARTIGO PULICADO  
 

 

3.1 – Alterações Cardiovasculares e Metabólicas da Lipodistrofia Generalizada 

Congênita (artigo de atualização). 
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3.2 - Autonomic Modulation in Patients with Congeni tal Generalized 

Lipodystrophy (Berardinelli-Seip Syndrome)                                                  
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4 – COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Nosso projeto inicial de tese nasceu de uma discussão sobre a Síndrome de 

Berardinelli-Seip e sobre os avanços que poderíamos empreender para melhorar a 

qualidade de vida e sobrevida destes indivíduos. Colocávamos em pauta, entre 

endocrinologistas e cardiologistas, o fato de termos a maior prevalência mundial, 

necessitando, portanto, de estudos cardiológicos mais aprofundados. Surgiu então a 

possibilidade de se estudar a função autonômica destes pacientes, levando-se em 

conta que não havia na literatura internacional nenhum relato reportado. 

Tomamos a iniciativa de estudar a função autonômica através de um 

método não invasivo, ECGD-24h, o qual possibilitaria concluí-lo, em virtude da 

natureza rebelde dos pacientes. Agregaríamos, então, testes para estimular o 

sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático, baseado nas consagradas 

manobras de Ewing72. Porém, quando iniciamos a fase de coleta de dados, após 

aquisição e padronização de instrumentos, encontramos uma séria de dificuldades 

na execução destas provas, o que nos fez abandoná-las. Ficamos, então, apenas 

com a correlação dos dados da ECGD-24h e os dados clínicos e metabólicos dos 

pacientes. 

Do projeto de tese inicial, para o apresentado hoje, não houve grandes 

modificações, apesar do abandono dos testes de Ewing.  

Por razões técnicas, somente parâmetros de VFC por domínio de tempo 

foram utilizados neste estudo. Talvez, uma melhor avaliação poderia resultar se 

parâmetros de domínio de freqüência também fossem incluídos. No entanto, muitas 

vezes índices de domínio de tempo e freqüência, medidos no período de 24 horas, 

são fortemente correlacionados entre si 38, 73. 
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Devido ao pequeno número de pacientes estudados, a influência de alguns 

dos distúrbios metabólicos e hemodinâmicos em VFC poderia até ser superior ao 

que nós relatamos.   

A avaliação não invasiva da modulação simpática utilizando índices de VFC é 

controversa, uma vez que índices de domínio de tempo e freqüência refletem, 

sobretudo, a modulação vagal do nó sinusal74. Entretanto, neste estudo, a redução 

da VFC observada em pacientes com LGC foi acompanhada por um aumento da 

freqüência cardíaca independente do rMSSD, um reconhecido índice de modulação 

vagal, sugerindo um possível aumento na atividade simpática. 

Utilizamos diversos testes estatísticos para execução deste trabalho, o que 

nos fez aprender e dominar com certo conforto os dados coletados, ajudados pelo 

nosso aprendizado em bioestatística e com a ajuda de colegas que dominam o 

método. Penso que dessa forma, os dados testados foram executados de forma 

adequada. 

Um dado relevante que encontramos na análise do ECGD-24h foi a presença 

de supra e infra-desnivelamento do segmento ST, o que sinaliza para possibilidade 

de doença aterosclerótica coronariana precoce. Em outra etapa iremos investigar 

essas alterações com outros meios diagnóstico como duplex-scan de carótidas e 

vertebrais, escore de cálcio, angiotomografia e dosagem de marcadores 

inflamatórios. 

Uma das grandes dificuldades que tivemos foi transportar estes pacientes, a 

grande maioria do interior, para Natal. São indivíduos de baixa renda que não tinham 

possibilidades de custear sua locomoção. Para isso, tivemos a colaboração da 

Associação de Pais e Pacientes portadores de Síndrome de Berardinelli-Seip do Rio 

Grande do Norte (ASPOSBERN), presidida pela Sra. Márcia Guedes, que nos deu 
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relevante apoio. Não Obstante, tivemos que custear a locomoção, alimentação e 

hospedagem.  

Outra dificuldade encontrada foi o fato de não haver analisador de Holter 

para VFC em nosso estado. Tivemos que recorrer ao professor doutor Dário Sobral 

(Universidade de Pernambuco) que nos prestou imensa ajuda. 

Este tema mereceu muita discussão com outros colegas, pelo 

desconhecimento da doença e do método na comunidade médica. Por conseguinte, 

lançamos mão de intercâmbios com outros centros, especialmente o do Prof. Dr. 

Ruy S. Moraes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos prestou 

uma enorme colaboração.  

A Lipodistrofia Generalizada Congênita ainda tem sido pouco estudada pela 

comunidade científica internacional, talvez pelo desconhecimento da síndrome ou 

pela sua baixa prevalência. A originalidade deste trabalho talvez se deva, em parte, 

a isso, o que nos estimula a tornar a UFRN um centro de referência internacional. 

Afinal, somos a maior casuística mundial desta patologia. Os nossos trabalhos nesta 

área estão contribuindo, significantemente, para a comunidade científica nas áreas 

de cardiologia, endocrinologia, metabolismo, neurologia, nutrição, etc., 

demonstrando o caráter multidisciplinar de nosso programa de pós-graduação.  

Almejamos continuar nossas pesquisas com a colaboração do Hospital 

Universitário Onofre Lopes e do Programa de Pós-graduação em Ciências da 

Saúde. Tanto que, no momento, estamos elaborando um novo projeto para 

investigação de aterosclerose e doença coronariana nestes pacientes. 

Ademais, é importante ressaltar o aperfeiçoamento científico que adquirimos 

durante o período do doutorado. Tivemos a oportunidade de introduzir, entre nós, 



 

49 
 

novos métodos, aprofundar o estudo de uma síndrome rara e estimular o 

intercâmbio enriquecedor com colegas de outros centros. 
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6 – APÊNDICE   

 

 

Apêndice A  - Certificado de poster apresentado no World Congress of Cardiology. 
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Apêndice B  - Poster apresentado no World Congress of Cardiology com anais 

publicado em Circulation – Journal of American Heart Association 
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Apêndice C – Parecer do Comitê de Ética da UFRN 
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Apêndice D  – Protocolo de Pesquisa 
 

FUNÇÃO AUTONÔMICA EM PACIENTES PORTADORES DE 
LIPODISTROFIA GENERALIZADA CONGÊNITA                                                                

PACIENTE:  
 
 
DATA NASCIMENTO:       NATURALIDADE: 
 
 
ORIGEM ÉTNICA:       PROFISSÃO: 
 
 
ENDEREÇO: 
 
 

I. HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME FISICO: 
Peso:           Altura:                    IMC:     PA:                         
FC: 
 
Consangüinidade:     Fumante:  
   
 
Diabete melito:     Hipertensão:  
   
 
Hipertrigliceridemia:    Angina: 
 
Palpitações:      Dispnéia:  
    
 
Tonturas:      Dor abdominal: 
    
 
Náuseas:      Desmaio:  
     
 
Medicação em Uso:    Hepatomegalia/US:   
 
Esplenomegalia/US:    Acanthosis nigricans:  
 
Aparelho Respiratório: 
 
 
Aparelho Cardiovascular: 
 
 
 
Ausculta Cardíaca: 
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ABSTRACT  
 

Berardinelli-Seip syndrome or Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) 

is a rare autossomal recessive disorder, mainly characterized by nearly complete 

absence of adipose tissue. The affected patients have insulin resistance, 

dyslipidemia and hypertension. Studies have shown that these metabolic changes 

affect the autonomic modulation to the sinus node. 

The aim of this study was to investigate the autonomic modulation in patients 

with CGL through the heart rate variability (HRV), using the time domain linear 

method in the field of dynamic electrocardiography of 24 hours and establish a 

relatively simple noninvasive criterion, for diagnosis of autonomic dysfunction in 

these patients. 

A group (n =18) of CGL patients aged from 9.3 to 39.8 years (21.3 ± 8.3), 

whose HRV was compared control group (n=19) aging from 9.3 to 39.1 years (21.4 ± 

7.8), participated voluntarily in this cross-sectional study. 

All volunteers were submitted to a standard screening protocol that included 

medical history, anthropometrics measurements, physical examination, laboratory 

testing, and 24-h ECG recording. The following 24-h time domain indices were 

calculated: the mean of all R-R intervals (MeanRR), the standard deviation of normal 

R-R intervals (SDNN), and the root mean square of successive differences of 

adjacent R-R intervals (rMSSD).  

Compared to controls, CGL patients had higher blood pressure (systolic, 131.1 

vs 106.3 mmHg, p<0.05; diastolic, 85.0 vs 68.2 mmHg, p<0.05) and 10 patients met 

criteria for arterial hypertension and concentric LVH (LVM index ≥ 115g/m2and RWT 

≥ 0.42).  Patients with CGL had higher levels of glucose, triglycerides, cholesterol, 

and HOMA-R and 12 met criteria for type 2 diabetes mellitus. Also, CGL patients had 
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lower MeanRR (639.8 vs 780.5 ms, p<0.001), SDNN (79.2 vs 168.5 ms, p<0.001), 

and rMSSD (15.8 vs 59.6 ms, p<0.001) compared to controls. In CGL patients, the 

reduction of the heart rate variability was independent of the metabolic and 

hemodynamic disturbances.  

 
The results of our study indicate that patients with CGL had abnormal 

autonomic modulation reflected by increased heart rate and pronounced reduction in 

HRV, which were no dependent on the hemodynamic and metabolic disturbances 

observed in this syndrome.  

The multidisciplinary character of this study is reflected by the interaction of 

professionals from various fields such as cardiology, endocrinology, metabolism, 

neurology, nutrition, etc. 

 

Key words: Heart Rate Variability, Congenital Generalized Lipodystrophy, Syndrome 

Berardinelli-Seip, Autonomic Nervous System. 

 


