
Autor Ano  
Tipo de 
Estudo Objetivo Dose da Medicação Pacientes Efeitos Adversos Resultados 

Houde, 
MD et al 
(18) 

2008  Prospectivo 

Observar ao longo de 
8 anos os efeitos do 
uso de D em 
pacientes com DMD, 
fornecendo uma visão 
geral dos aspectos 
positivos e negativos 
do uso a longo prazo. 

Inicialmente 
0,9mg/kg/dia de D 
ajustado  no máximo 
em 1,0 mg/kg/dia, por 
8 anos e  média de 66 
meses. Doses diárias. 

79 pacientes com 
DMD, sendo 
37 tratados com 
D e 42 não 
tratados(controle).

 Fratura de vértebras e  
crescimento diminuído. 

 O uso de D 
preserva a 
função cardíaca, 
retarda a perda 
de deambulação, 
diminui a 
severidade da 
escoliose, 
eliminando a 
necessidade de 
cirurgia na 
coluna. 

Mavrogeni, 
S et al (25) 2008 Prospectivo 

Avaliar o 
envolvimento dos 
músculos cardíaco e 
esternocleidomastóide 
por ressonância 
magnética, em 
pacientes com DMD. 

0,9 mg/kg/dia de D 
por, no mínimo, 7 
anos com doses 
diárias. 

34 pacientes com 
DMD sendo 
17 tratados com 
D, com  idade 
entre 17 e 22 
anos, e 17 não 
tratados (controle) 
com  idade entre 
12 e 15 anos. 

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

Pacientes 
tratados com D 
apresentam 
melhores 
resultados em 
relação aos 
músculos 
esquelético e 
cardíaco em 
comparação aos 
não tratados, 
embora os 
aqueles sejam 
mais velhos. 

Markham, 
LW et al 
(24) 

2008 Coorte 

Determinar os 
benefícios do 
tratamento com 
esteróides sobre o 
desenvolvimento de 
disfunção ventricular 
na DMD. 

0,75 mg/kg/dia de P 
ou 0.9 mg/kg/dia de D 
por 4,5 anos em 
média. Doses diárias. 

37 pacientes com 
DMD, sendo 14 
tratados( 9 com P 
e 5 com D) e 23 
não tratados 
(controle). 

Excesso de peso nos 
pacientes tratados com 
esteróides 

O tratamento 
com esteróides 
antes da 
disfunção 
ventricular 
retarda seu 
desenvolvimento.

Kinali, M et 
al (20) 2007 Retrospectivo 

Descrever a relação 
entre a prevalência e 
a severidade da 
escoliose em 
pacientes com DMD e 
os fatores de risco 
associados. 

0,75 mg/kg/dia de PO 
10 dias por mês, 
durante, em média, 1 
ano. 

123 pacientes 
com DMD com 
idade ≥ 17 
anos,sendo 37 
tratados e 86 não 
tratados(controle).

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

Os pacientes 
tratados com PO 
têm menos 
chance de 
desenvolver 
escoliose antes 
dos 14 anos. 

Parreira, 
SLS ET al 
(29)  

2007 Coorte 

Quantificar e 
descrever 
evolutivamente a 
força muscular e as 
habilidades motoras 
dos pacientes com 
DMD tratados com 
corticóides. 

1mg/kg/dia de D com 
doses diárias e 
0,75mg/kg/dia de PO 
administrado por 10 
dias e pausa de10 
dias, por 14 meses. 

32 pacientes com 
DMD tratados 
com corticóides, 
com idade de 5 a 
12 anos. 

Excesso de peso nos 
pacientes tratados . 

A perda da força 
muscular e das 
habilidades 
motoras em 
pacientes com 
DMD foi mais 
lenta com o uso 
de corticóides . 

Daftary, 
AS et al 
(13) 

2007 Retrospectivo 

Determinar se a 
corticoterapia de 
longo prazo está 
associada com o 
aumento do fluxo 
máximo de tosse em 
pacientes com DMD.  

0,75mg/kg/dia de P ou 
0,9mg/kg/dia de D. 

35 pacientes com 
DMD,entre 7 e 12 
anos, com 
DMD,sendo 10 
tratados  e 25 não 
tratados(controle) 

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

O fluxo máximo 
da tosse e a 
pressão 
expiratória 
máxima dos 
pacientes em 
corticoterapia 
são maiores do 
que nos não 
tratados.  

Gáti, I ET 
al (16) 2007 Coorte 

Elucidar os 
mecanismos de ação 
de potenciais alvos 
relacionados à 
cascata do ácido 
araquidônico para 
intervenção na 
Distrofia Muscular. 

Biópsia do músculo 
esquelético(400mg) e 
cultura com posterior 
administração de α-
metilprednisolona(1µM 
e 10µM) e outros 
inibidores. 

Meninos de 4 
anos de idade 
com DMD. 
 

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

O tratamento 
com PO não 
afeta a 
proliferação das 
fibras 
musculares, mas 
afeta a 
morfologia delas. 

Bonifati, 
DM et al 
(7) 

2006 Retrospectivo 

Investigar se o gene 
polimórfico GRL está 
associado à 
sensibilidade dos 

P a 0,75mg/Kg/dia por 
1 ano passando para 
1,5mg/Kg/dia até a 
perda da ambulação. 

48 pacientes 
com DMD. 
 

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

O grupo que 
apresentava a 
diferença no 
gene GRL foi 



corticóides na 
eficiência da resposta 
na DMD. 

D a 0,9mg/Kg/dia por 
1ano passando para 
1,8mg/kg/dia até 
perda da 
deambulação. 

muito pequeno 
não permitindo a 
formulação de 
dados 
estatísticos 
relevantes. 

Hussein, 
MR et al 
(19) 

 
 
 
 
 
2006 

Coorte 

O efeito 
antiinflamatório dos 
corticóides sobre as 
células dendríticas e 
mononucleares, 
relacionando seu 
efeito com a DMD. 

0,75mg/Kg/dia por 6 
meses. 

30 pacientes com 
DMD sendo 18 
tratados e 12 não 
tratados (controle)

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

Correlação 
positiva entre a 
melhora 
funcional e 
histológica com 
diminuição das 
células 
Dendríticas e 
com o 
mecanismo 
imunológico 
envolvendo DC e 
Mics. 

King, WM 
et al (21) 2007 Coorte 

histórico 

Análise dos efeitos 
ortopédicos com o 
uso dos esteróides. 

0,75 mg/kg/dia de P e 
0,9 mg/kg/dia de  D 
durante 3 anos. 

143 pacientes 
com DMD sendo 
75 tratados e 68 
não 
tratados(controle),
com idade entre 
11,3  e 22,5 anos.

O grupo tratado teve 
aumento de fraturas na 
coluna vertebral e 
apresentou cefaléia. 

Diminuição das 
fraturas, da 
escoliose, 
prolongação da 
deambulação e 
aumento da 
altura no grupo 
tratado. 

Biggar, 
WD et al 
(6) 

 
2006 Coorte 

Analisar efeitos 
terapêuticos e 
adversos do D 

0,9 mg/kg/dia de D,  
diminuindo a dose 
conforme o aumento 
da idade, do peso e 
dos efeitos  colaterais. 
 

74 pacientes com 
DMD, sendo 40 
tratados e 34 não 
tratados 
(controle), com 
idade entre 10 e 
18 anos. 

O grupo tratado em 
relação ao não tratado 
possuía altura inferior, 
maior peso corpóreo, 
cataratas e fraturas 
vertebrais. 

Os tratados 
tiveram maior 
capacidade de 
realizar os 
exames físicos, 
melhor função 
pulmonar e o 
desenvolvimento 
da escoliose 
neste grupo  foi 
mais tardio. 

Pradhan, 
S et al (31) 2006 Coorte 

Observar a eficiência 
da baixa dosagem de 
PO no tratamento da 
DMD em determinado 
estágio da doença, 
quando as crianças 
começam a 
apresentar 
dificuldades motoras. 

0,75mg/kg/dia de PO 
com doses diárias pó 
2 anos. 

34 pacientes com 
DMD,sendo 
15 tratados com 
PO,com idade 
média de 8,83 +/- 
1,25 anos e 19 
não 
tratados(controle) 
com idade média 
de  
8,18+/-0,65 anos. 

Aumento do peso e 
aparência facial de 
cushing. 
Alguns apresentaram  
Tuberculose,leucocitose 
infecções de garganta 
de repetição e sarampo.

Houve um 
retardo de 3 
anos na perda da 
deambulação no 
grupo que 
tomava PO. 
Houve melhora 
da capacidade 
respiratória, da 
força muscular, 
do tempo de 
andar, levantar e 
subir escadas. 

Alman, BA 
(1) 
 

2005 Revisão de 
literatura 

Fazer uma revisão da 
DMD, seus problemas 
mais comuns e o 
tratamento 
farmacológico usado 
na doença. 

 ---------------------------- --------------------- ----------------------------- 

O tratamento 
ideal seria trocar 
o gene alterado 
do paciente por 
um normal, 
porém, como 
isso ainda não é 
possível, os 
corticóides são a 
melhor 
alternativa para 
melhora da 
qualidade de 
vida do paciente. 

Strober, 
JB (34) 2006 Revisão de 

literatura 

Discutir a importância 
da intervenção com 
corticóides  e do uso 
de suplementos 
naturais e da terapia 
gênica  em crianças 
com DMD. 

------------------------------ ---------------------- ----------------------------- 

Enquanto a cura 
por terapia 
gênica não é 
possível, a 
intervenção 
através de 
fisioterapia e 
assistência 



 

respiratória pode 
melhorar a 
qualidade de 
vida dos 
pacientes. 
Devem ser 
analisados os 
riscos-benefícios 
do uso de 
corticóides.  

Balaban, B 
et al  (2) 2005 Retrospectivo 

Analisar efeitos 
terapêuticos e 
adversos dos 
esteróides em 
pacientes com DMD. 

0,75 mg/kg/dia de P e 
0,9mg/kg/dia de D 
durante 7 anos. 

49 pacientes com 
DMD, sendo 18 
tratados com P, 
12 com D e 19 
não tratados 
(controle), com 
idade entre 13 e 
16 anos. 

O grupo tratado teve 
ganho de peso, queda 
de cabelo, sintomas 
gástricos, hipertensão, 
mudança de 
comportamento e 
fraturas da coluna 
vertebral. 

Os esteróides 
prolongam a 
deambulação, 
aumentam a 
capacidade de 
realizar 
exercícios 
físicos, 
aumentam a 
capacidade vital 
pulmonar, 
retardam fraturas 
e cirurgias da 
coluna vertebral 
no grupo tratado. 

Markham, 
LW et al 
(23) 

2005 Retrospectivo 

Analisar o tratamento 
com esteróides na 
função cardíaca de 
pacientes com DMD. 

Qualquer dose desde 
que o uso seja por 
mais de 6 meses. 

111pacientes com 
DMD sendo 48 
tratados com 
esteróides e 63 
não tratados 
(controle), com 
idade inferior a 22 
anos. 
 
 

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

Houve maior 
força de ejeção e 
melhor função 
cardíaca  no 
grupo tratado. 

Beenaker,  
EAC 
et al (4) 

2005 Coorte 

Analisar a eficácia do 
uso da P na deambula-
ção e seus efeitos 
colaterais. 

Forma intermitente:  
Nos 10 primeiros dias do
mês, 0,75 mg/kg/dia de
 P e nos outros 20 dias 
do mês , placebo. Esse
ciclo ocorria por 2 mese
e durou 6 meses. 
 
 

16 pacientes com 
DMD sendo  7 
tratados com P e 
9 não 
tratados(controle).

Irritabilidade,aparência 
facial de Cushing e 
hiperatividade. 

No grupo tratado 
houve maior velo-
cidade na realiza-
cão dos exercícios
 físicos, maior 
 força muscular 
 total e também 
dos músculos 
proximais .  

Hawker G 
et al (17) 2005 Coorte 

Observar a variação de
densidade óssea com o
uso de D em 
pacientes com DMD. 

0,08mg/kg/dia de  
Alendronato 
com 0,3-0,96 
 mg/kg/dia de D 
por 2 anos. 

16 pacientes com 
 DMD tratados  
com D e 
Alendronato. 

O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

Houve uma 
associação 
negativa entre a 
idade dos 
pacientes, uso 
de corticóides e 
densidade 
óssea. O 
Alendronato 
manteve estável 
a densidade 
óssea o que 
permitiu o 
crescimento dos 
pacientes 
tratados. 

Moxley III 
RTet al 
(27) 

2005 

Revisão 
de  
literatura 
 

Analisar evidências do t
tratamento com  
esteróides em pacientes
com DMD. 

Qualquer dose com  
uso a curto ou a longo 
prazo. 

-------------- O trabalho não 
descreve efeitos 
colaterais. 

 

D= Deflazacort; P= Prednisona; PO= Predniso 


