
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
DIAS, JCP., and COURA, JR., org. Clínica e terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem 
prática para o clínico geral [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 486 p. ISBN 85-85676-
31-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Avaliação do risco cirúrgico de pacientes portadores de 
cardiopatia chagásica crônica em cirurgias não cardíacas 

 
 

Reinaldo B. Bestetti 



17 A V A L I A Ç Ã O D O R I S C O C I R Ú R G I C O 

D E P A C I E N T E S P O R T A D O R E S D E 

C A R D I O P A T I A C H A G Á S I C A C R Ô N I C A 

E M C I R U R G I A S N Ã O C A R D Í A C A S 

Reinaldo B. Bestetti 

SUMÁRIO: 1.Introdução. 2. Risco Cirúrgico. 3. Fatores indicativos de gravidade da Cardiopatia 
Chagásica. 4. Avaliação Pré-Operatória. 5. Avaliação do Risco Cirúrgico em Pacientes 
Chagásicos. 6.Manuseio das Condições de Risco em Pacientes Chagásicos. 6 . 1 . Doença do Nó 
Sinusal. 6.2. Taqui-Arritmias Supraventriculares. 6.3. Bloqueios Atrioventriculares e 
Fasciculares. 6.4. Arritmias Ventriculares Complexas. 6.5. Disfunção Confrátil do Miocárdio. 

1. Introdução 

E m áreas endêmicas da doença de Chagas, a avaliação do risco cirúrgico de 

pacientes chagásicos e m cirurgias não cardíacas é problema freqüente não apenas 

pela associação de diferentes patologias com a moléstia, mas também pela neces

sidade de tratamento cirúrgico das complicações digestivas inerentes à própria 

doença de Chagas. 

Apesar da relevância econômico-social da estimativa do risco cirúrgico de paci

entes chagásicos submetidos a cirurgias não cardíacas, pouca atenção tem sido dada 

a este assunto pela comunidade científica, de tal forma que a estimativa do risco 

cirúrgico de pacientes chagásicos vem sendo feita c o m base nas recomendações dis

poníveis para cardiopatas não chagásicos. Embora possa haver certa superposição de 

características clínico-morfológicas entre a Cardiopatia Chagásica Crônica e outras 

cardiomiopatias, não se pode deixar de levar e m consideração as peculiaridades da 

Cardiopatia Chagásica Crônica, principalmente aquelas relacionadas à desnervação 

autonômica e à presença de bloqueios atrioventriculares e fasciculares capazes de 

provocar respostas diferentes ao trauma cirúrgico daquelas observadas e m pacientes 

não chagásicos. 

Este artigo tem por finalidade estabelecer diretrizes para o reconhecimento de 

pacientes chagásicos sob alto risco de apresentar complicações quando submetidos a 

cirurgias não cardíacas, assim c o m o para o manuseio desses pacientes no sentido de 

evitar ou minimizar o aparecimento de tais complicações no período peri-operatório. 

2. Risco Cirúrgico 

O risco de complicações peri-operatórias em pacientes cardiopatas submetidos 

a cirurgia não cardíaca depende basicamente da urgência do procedimento, da duração 

do ato operatório, da região corporal a ser operada, do tipo de anestesia empregada no 

ato cirúrgico e, obviamente, da gravidade da cardiopatia subjacente (Goldman, 1992) . 



As cirurgias não cardíacas de urgência em pacientes cardiopatas revelam maior 
prevalência de complicações do que as cirurgias eletivas. As cirurgias realizadas em 
regiões periféricas (como prostatectomia, embolectomia etc.) têm prevalência de com
plicações maiores do que aquelas realizadas no tórax ou abdômen. Geralmente, cirur
gias com duração maior que 5 horas apresentam número aumentado de complica
ções. 

As cirurgias realizadas sob anestesia geral exibem maior índice de complica
ções do que aquelas conduzidas sob anestesia peridural. De fato, em estudo prospec¬ 
tivo, aleatório e controlado, Yeager et al. (1987) observaram que faleceram 4 dentre 
25 pacientes submetidos a anestesia geral, mas nenhum de 28 pacientes submetidos a 
anestesia peridural (p=0.04), enquanto que 13 de 25 pacientes submetidos a anestesia 
geral e 4 de 28 pacientes submetidos a anestesia peridural desenvolveram Insuficiên
cia Cardíaca (p=0,007). 

Ao analisar o período peri-operatório de 1001 pacientes consecutivamente sub
metidos a cirurgia não cardíaca, Goldman et al. (1977) observaram que, em ordem 
decrescente de importância, a presença de Insuficiência Cardíaca, Infarto Agudo do 
Miocárdio (< 6 meses), extra-sístoles ventriculares ou supraventriculares, ritmo não-
sinusal (idade > 70 anos) e a urgência do procedimento cirúrgico eram preditivos de 
complicações cirúrgicas. A estes fatores preditivos atribuíram pontos de acordo com o 
valor estatístico preditivo de cada variável (Tabela 1). Com base no total de pontos 
obtidos, dividiram os pacientes em classes de risco (Tabela 2). Enquanto os pacientes 
na Classe I praticamente não apresentavam risco cirúrgico adicional, aqueles alocados 
na Classe IV indicavam risco preditivo de morte de 56%. Detsky et al. (1986) incluíram 
a angina instável e o edema pulmonar agudo nos fatores de risco, que, no entanto, 
não acrescentaram benefício em relação à estimativa do risco cirúrgico de acordo com 
os critérios de Goldman et al. Mais recentemente, Gerson et al. (1990) mostraram que 
a incapacidade de exercitar-se durante 2 minutos em bicicleta ergométrica sem elevar 
a freqüência cardíaca acima de 99 batimentos por minuto era o principal fator predi
tivo de complicações cirúrgicas nos 177 pacientes por eles estudados. Até o momento 
não se sabe se este critério é superior àqueles descritos por Goldman et al. (1977) na 
estimativa do risco cirúrgico de pacientes cardiopatas não chagásicos submetidos a 
cirurgia não cardíaca. 

Uma vez que não existe nenhum estudo sistematizado que estime o risco cirúr
gico de pacientes chagásicos, é possível admitir que os critérios discutidos anterior
mente também possam ser úteis na estimativa do risco cirúrgico de pacientes portado
res de Cardiopatia Chagásica Crônica, levando-se em consideração as peculiaridades 
e a gravidade da cardiopatia. 

3. Fatores Indicativos de Gravidade da Cardiopatia Chagásica 

A função contrátil do ventrículo esquerdo (VE) é, ao que parece, o principal 
determinante da gravidade da Cardiopatia Chagásica Crônica (Bestetti et al., 1994). 
Em pacientes com insuficiência cardíaca prévia, a fração de ejeção do VE < 0,30, o 
enquadramento na Classe Funcional IV e o consumo de oxigênio durante o esforço 
físico < 10 me/kg/min são determinantes de mau prognóstico (Mady et al., 1994). 



Neste subgrupo de pacientes, a presença de Fibrilação Atrial no ECG Rasai também 
está associada a prognóstico desfavorável (Espinosa et al., 1991). A presença de aneu
risma da ponta e dilatação do VE > 70 mm observada na ecocardiografia estão asso
ciados a morte súbita (Bestetti et al., 1996). Nos pacientes chagásicos em que tal 
disfunção é moderada (fração de ejeção do VE acima de 0,30), a presença de extra-
sístoles ventriculares complexas agrava o prognóstico (Carrasco et al., 1994). O Blo
queio Atrioventricular total assim como a doença d o nó sinusal podem estar associa
dos a morte súbita em pacientes chagásicos (Rassi et al., 1985). 

Em conjunto, pode-se considerar que pacientes chagásicos portadores destas 
alterações cardíacas tenham probabilidade de apresentar complicações no período 
peri-operatório (Tabela 3). 

Tais alterações têm a possibilidade de serem agravadas pelos agentes anestési¬ 
cos que freqüentemente deprimem a função contrátil do músculo cardíaco, induzem 
o aparecimento de arritmias cardíacas e aumentam a depressão da condução do 
estímulo a nível d o nódulo AV e do feixe do HIS (Goldman, 1992). 

4. Avaliação Pré-Operatória 

Na avaliação pré-operatória de pacientes chagásicos deve-se levar em conside
ração a história clínica, exame físico, assim como os resultados do raio X de tórax e do 
EGG basal, independentemente da urgência d o procedimento. Em casos eletivos, o 
clínico não deve prescindir da realização da eletrocardiografia dinâmica de 24 horas 
(Sistema Holter) e da ecocardiografia bidimensional. 

Na história clínica, a caracterização da classe funcional do paciente de acordo 
com os critérios clássicos da New York Heart Association é de fundamental importân
cia, pois os pacientes enquadrados nos graus III e IV apresentam grande probabilida
de de complicações peri-operatórias, principalmente o Edema Agudo dos Pulmões 
(Goldman et al, 1977). A ocorrência prévia de síncope deve também ser determinada 
em virtude da sua associação com bloqueios sino-atriais ou atrioventriculares avança
dos, intermitentes, ou ainda a períodos paroxísticos de Taquicardia Ventricular. 

Durante o exame físico, o clínico deve procurar judiciosamente os sinais de 
Insuficiência Cardíaca, mormente estase jugular pulsátil bilateral, terceira bulha, alte
rações d o ritmo cardíaco, principalmente a fibrilação atrial. 

O EGG basal é bastante útil, pois pode-se confirmar o diagnóstico clínico de 
fibrilação atrial e observar a presença de extra-sístoles ventriculares em alguns casos, 
permitindo a avaliação da gravidade das mesmas (salvos, períodos de Taquicardia 
Ventricular Não Sustentada). Além disso, o EGG basal permite o diagnóstico de blo
queios atrioventriculares (BAV) e fasciculares de difícil reconhecimento clínico. 

O raio X de tórax será útil no reconhecimento de cardiomegalias, e também na 
observação da redistribuição da trama vascular periférica, freqüentemente associada a 
importante disfunção contrátil do ventrículo esquerdo. 

Quando possível, a eletrocardiografia dinâmica será de extrema utilidade, pois 
tal exame possibilita avaliar a gravidade das extra-sístoles ventriculares, detectar perí
odos paroxísticos de fibrilação atrial e, principalmente, reconhecer bloqueios atrio¬ 



ventriculares avançados (BAV 2º Grau, Mobitz tipo II, e BAV total) que ocorram de 
forma intermitente. 

A ecocardiografia terá o papel precípuo de determinar a função contrátil do 
ventrículo esquerdo, as dimensões das cavidades cardíacas e a ocorrência de trombos 
intracavitários. Além disso, a ecocardiografia poderá detectar aneurisma da pon to do 
VE, que está associado a ocorrência de Taquicardia Ventricular Sustentada (Paola et 
al., 1990) e, provavelmente, morte súbita em pacientes previamente assintomáticos 
(Bestetti et al., 1993; Bestetti et al. ,1996). 

5. Avaliação do Risco Cirúrgico em Pacientes Chagásicos 

Em linhas gerais, é possível dizer que os pacientes chagásicos que se enqua
dram na Classe IV de Goldman não devem ser submetidos a nenhum tipo de cirurgia, 
a menos que o procedimento seja de extrema urgência. Estes pacientes precisam ser 
tratados de maneira convencional antes do ato operatório. Os pacientes, entretanto, 
que se enquadram nas outras classes podem, a princípio, ser liberados para a cirurgia. 
Contudo, as condições indicativas de gravidade da Cardiopatia Chagásica Crônica, 
bem como suas peculiaridades, têm de ser tratadas, na medida do possível, antes do 
procedimento cirúrgico e manuseadas durante o período peri-operatório de acordo 
com as sugestões a seguir delineadas. 

6. Manuseio das Condições de Risco em Pacientes Chagásicos 

6 .1 . Doença do Nó Sinusal 

Na maioria das vezes, a doença d o nó sinusal se exterioriza clinicamente na 
forma de bradicardia sinusal menor que 50 batimentos por minuto. Felizmente é 
observada em apenas 5% dos pacientes portadores de Cardiopatia Chagásica Crô
nica, sendo, na maioria das vezes, assintomática (Rassi et al., 1985). A bradicardia 
sinusal geralmente reflete o grave comprometimento do Sistema Nervoso Parassim
pático, comumente observado na Cardiopatia Chagásica Crônica. Enfatiza-se, po
rém, que esta alteração d o ritmo cardíaco não costuma ser afetada pela atropini¬ 
zação em boa parte dos casos (Amorim et al., 1968). Além disso, a administração 
de isoproterenol freqüentemente induz o aparecimento de arritmias ventriculares 
graves (Rassi et al., 1985). Dessa forma, é possível concluir que drogas rotineira
mente usadas no tratamento da bradicardia sinusal têm pouco valor no contexto 
da doença da Chagas. 

Além d o mais, embora não sejam totalmente conhecidos os efeitos de drogas 
anestésicas em pacientes portadores de Cardiopatia Chagásica Crônica, tais drogas 
poderiam potencialmente agravar ainda mais a bradicardia existente, ou então provo
car o aparecimento de hipotensão arterial sem a elevação reflexa da freqüência cardí
aca. Com base nos fatos expostos, recomenda-se que os pacientes chagásicos porta
dores de bradicardia sinusal assintomática sugestiva de doença d o nó sinusal, que 
necessitam de cirurgia sob anestesia geral, sejam operados: 1) sob monitorização 
eletrocardiográfica contínua e; 2) em locais onde existam facilidades para o implante 



de marcapasso em regime de urgência. Quando, entretanto, houver sintomatologia 
prévia associada a bradicardia sinusal, recomenda-se o implante de marcapasso tem
porário profilático. 

6.2 Taqui-Arritmias Supraventriculares 

Dos diferentes tipos de Taqui-Arritmias supraventriculares, a fibrilação atrial 
crônica é a mais importante não apenas por ser a mais freqüente, mas também por 
apresentar complicações potencialmente graves. Quando associada a cardiomiopati¬ 
as, a fibrilação atrial crônica, mostra maior probabilidade de complicações, tanto na 
vigência de freqüências ventriculares altas (>90 batimentos por minuto), quanto na 
presença de freqüências ventriculares baixas (<60 batimentos por minuto). 

a) Fibrilação Atrial Crônica com Freqüência Cardíaca Média maior que 90 bati
mentos por minuto. 

Quando a freqüência ventricular for superior a 90 batimentos por minuto, pa
cientes chagásicos poderão apresentar complicações intra e pós-operatórias. Em res
posta ao trauma cirúrgico e à administração de agentes anestésicos ocorre importante 
liberação de catecolaminas, as quais estimulam a condução ao nível do nódulo AV, 
aumentando a freqüência ventricular (Goldam, 1992). Em tal circunstância, em decor
rência da diminuição do período de enchimento ventricular associado a depressão da 
contratilidade miocárdica induzida pelos agentes anestésicos, o pacientes chagásico 
está sujeito a desenvolver Insuficiência Ventricular Aguda. 

Assim, os pacientes chagásicos que apresentem freqüência ventricular de 90 
batimentos por minuto em repouso, independentemente do tipo de anestesia a ser 
realizada, recomenda-se que sejam operados: 1) sob monitorização eletrocardiográfi¬ 
ca contínua; 2) sob digitalização prévia ao procedimento, a fim de diminuir a condu
ção do estímulo elétrico ao nível do nódulo AV e aumentar a força de contração mio
cárdica. Ressalte-se, porém, que o clínico deve ficar atento ao diagnóstico de intoxica
ção digitálica, facilitada pela presença de freqüentes distúrbios hidreletrolíticos. 

b) Fibrilação Atrial Crônica com Freqüência Cardíaca Média menor que 60 
batimentos por minuto. 

Tal alteração é sugestiva de doença de nó sinusal subjacente. Em virtude da 
interação com os agentes anestésicos existe o risco potencial da freqüência cardíaca 
ser diminuída ainda mais durante o procedimento cirúrgico. Por este motivo, reco
menda-se que o paciente chagásico seja operado: 

1) sob monitorização eletrocardiográfica contínua, e; 

2) em local com disponibilidade para implante de marcapasso transvenoso temporá
rio de urgência, uma vez que, a exemplo do que acontece na presença de bradi
cardia sinusal, poderá não ocorrer resposta ao tratamento com drogas convencio
nais. 



Sempre que possível, deve-se pesquisar a presença de trombos murais em 
pacientes com fibrilação atrial crônica associada à Cardiopatia Chagásica. Embora o 
risco de desenvolvimento de fenômeno trombo-embólico seja desconhecido no perí
odo peri-operatório desses pacientes, recomenda-se a anticoagulação convencional 
no período pós-operatório. 

6.3. Bloqueios Atrioventriculares e Fasciculares 

A presença de bloqueios fasciculares e atrioventriculares, isolados ou con
juntamente, é observada com elevada freqüência em pacientes com Cardiopatia 
Chagásica Crônica. Estas alterações teoricamente teriam a possibilidade de evoluir 
para BAV total. No período intra-operatório, o aparecimento de BAV total poderia 
ser trágico, pois, ao se tornar incapaz de aumentar a freqüência cardíaca, o coração 
poderia não mais manter débito adequado e, conseqüentemente, induzir o apare
cimento de colapso cardiovascular. Felizmente, os bloqueios atrioventriculares e 
fasciculares observados no contexto da Cardiopatia Chagásica Crônica não evoluem 
para o BAV total e, portanto, exceto nas situações abaixo-discriminadas, não devem 
preocupar o clínico. 

a) Bloqueio Atrioventricular de 1º Grau + Bloqueio Completo do Ramo Direito 
do Feixe de His+Bloqueio Fascicular Anterior Esquerdo (Bloqueio Trifasci
cular). 

Esta é uma situação perturbadora, pois a adição de drogas anestésicas teorica
mente deprimiria ainda mais a condução do estímulo e provocaria o aparecimento de 
BAV total na vigência do ato operatório. Contudo, em pacientes não chagásicos não 
se observou ainda o aparecimento de BAV total em pacientes com bloqueios trifasci¬ 
culares durante o ato operatório. (ACC/AHA Task Force, 1996). Apesar disso, reco
menda-se que tais pacientes sejam operados: a) sob monitorização eletrocardiográfica 
contínua, e b) em locais de fácil acesso para o implante de marcapasso transvenoso 
temporário de urgência. 

b) Bloqueio Atrioventricular de 1º Grau-Bloqueio Completo do Ramo Direito 
do Feixe de His+Bloqueio Fascicular Anterior Esquerdo+Síncope. 

No contexto da Cardiopatia Chagásica Crônica, a síncope pode ser con
seqüente à presença de BAV total intermitente. Em caso de cirurgia eletiva, 
pacientes chagásicos com as condições acima apresentadas devem ser subme
tidos a Eletrocardiografia Dinâmica durante 24 horas e, na ausência de diag
nóstico definitivo, a Estudo Eletrofisiológico. Na impossibilidade de submeter 
o paciente a este último procedimento ou em casos de cirurgia de urgência, 
o paciente com bloqueio trifascicular associado a síncope necessita ser opera
do: a) sob monitorização eletrocardiográfica contínua, e b) após implante de 
marcapasso transvenoso temporário. 



c) Bloqueio Atrioventricular Total Intermitente. 

Um paciente nessa condição somente deve ser operado após implante de mar
capasso temporário ou definitivo. 

d) Bloqueio Atrioventricular de 2º Grau, Mobitz Tipo II 

Uma vez que este tipo de bloqueio evolui em geral para BAV total, recomenda-
se que o paciente com esta condição, permanente ou definitiva, seja operado após o 
implante de marcapasso (temporário ou definitivo). 

6.4. Arritmias Ventriculares Complexas 

Frente à presença de arritmias ventriculares complexas, o clínico deve, em 
cirurgias eletivas, submeter o paciente a estudo eletrocardiográfico contínuo durante 
24 horas. Assim fazendo, tornará possível diagnosticar com mais precisão a gravidade 
dessas arritmias. 

Embora o tratamento de arritmias ventriculares complexas seja bastante discu
tível no contexto da Cardiopatia Chagásica Crônica, é razoável admitir-se que, no 
período peri-operatório, em virtude do stress cirúrgico e da administração de agentes 
anestésicos essas arritmias necessitem ser tratadas. Das drogas utilizadas no tratamen
to de arritmias ventriculares complexas associadas a Cardiopatia Chagásica Crônica, a 
amiodarona, na dose média de 600mg/dia, parece ser a mais eficaz, sem provocar o 
aparecimento de efeitos cardiovasculares indesejáveis. Entretanto, é preciso ressaltar 
que o período médio para obtenção de eficácia máxima da droga é de 7 semanas 
(Chiale et al., 1984). Uma vez controlada a arritmia, o paciente deve ser operado: a) 
sob monitorização eletrocardiográfica contínua e; b) em local de fácil acesso a desfi¬ 
brilador. 

Nas cirurgias de urgência, ou quando não for possível o tratamento adequado 
da arritmia previamente ao procedimento cirúrgico, recomenda-se que o paciente seja 
operado a) na vigência da administração endovenosa de lidocaína (1-4 mg/minuto), 
após injeção em "bolus" de 100 mg, pois tal droga é útil no tratamento de Taquicardia 
Ventricular Sustentada, a principal complicação potencialmente fatal das arritmias ven
triculares complexas (Bestetti et al., 1990). 

6.5. Disfunção Contrátil do Miocárdio 

a) Pacientes nas Classes I e II 

Pacientes que no momento da cirurgia estiverem nos graus I e II não deverão 
apresentar complicações peri-operatórias. Em casos de cirurgia eletiva, tais pacientes 
deverão ter o tratamento da disfunção miocárdica otimizado com o uso de antagonis¬ 
tas da enzima de conversão e digital. Durante o ato operatório é preciso controlar 
rigorosamente a quantidade de líquido infundido e, nas primeiras 24 horas do pós-
operatório, deve-se atentar para a possibilidade de Insuficiência Ventricular Aguda 



decorrente do aumento abrupto da pré-carga secundária ao uso de pressão positiva 
contínua durante cirurgia sob anestesia geral (Massie e Mangano, 1993). Exceção é 
feita aos raros casos de pacientes nos graus I e II, mas com grave déficit da contrati
lidade miocárdica detectada ecocardiograficamente (fração de ejeção < 0,30), quando 
os pacientes deverão ser tratados de forma semelhante àqueles que estiverem nas 
classes III e IV, recomendando-se que os pacientes chagásicos em I ou II sejam 
operados: a) recebendo antagonista da enzima de conversão e digital; b) sob monito
rização contínua do débito urinário; c) sob controle hídrico rigoroso durante o ato 
operatório e nas primeiras 24 horas de pós-operatório. 

b) Pacientes nas Classes III e IV 

Pacientes que no momento da cirurgia, sendo ela urgente ou não, estiverem 
nessas condições, são aqueles com maior probabilidade de complicações peri-opera¬ 
tórias, em virtude do efeito adicional do trauma cirúrgico e dos agentes anestésicos na 
contratilidade miocárdica. Tais pacientes, portanto, a exemplo do que se preconiza 
para pacientes não chagásicos, devem ser operados: a) sob monitorização hemodinâ¬ 
mica intra-operatória e nas primeiras 24 horas de pós-operatório; b) sob uso de nitro¬ 
prussiato e aminas vasoativas (Forgosh e Movahed, 1995). 
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