
 

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.  

  
 
 
 
 

Métodos não-invasivos de análise funcional cardíaca 
 
 

Manoel Otávio da Costa Rocha  
Antônio Luiz Pinho Ribeiro  

Rosália Moraes Torres  
Vitor Tadeu Vaz Tostes 



1 4 

M É T O D O S N Ã O - I Ν V A S I V O S D E 

A N Á L I S E F U N C I O N A L C A R D Í A C A 

Manoel Otávio da Costa Rocha 
Antônio Luiz Pinho Ribeiro 
Rosália Moraes Torres 
Vitor Tadeu Vaz Tostes 

SUMÁRIO: 1.Introdução. 2.Avaliação Ergométrica. 2.1.Parâmetros do Teste Ergométrico. 
2.2.Aplicações da Ergometria na Cardiopatia Chagásica. 2.3.lndicações da Avaliação 
Ergométrica em Pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica. 3. Eletrocardiografia 
Ambulatória. 3.1.Variabilidade das arritmias. 3.2.Emprego da eletrocardiografia dinâmica 
na doença de Chagas. 4.Avaliação Ecocardiográfica. 5.Cardiologia Nuclear. 

1 . Introdução 

A s técnicas não-invasivas de propedêutica complementar cardiovascular en
contram-se disponíveis, em nosso país, na maior parte das cidades de porte médio, 
tendo sido incorporadas à abordagem dos pacientes com cardiopatia chagásica em 
ambulatórios de referência, centros de pesquisa e, em alguns casos especiais, pelo 
Sistema Único de Saúde e pela Previdência Social. Constituem técnicas de grande 
importância na avaliação clínica, evolutiva, terapêutica, médico-trabalhista e 
prognóstica dos pacientes chagásicos. 

A relevância das informações que podem ser obtidas pelo emprego de teste 
ergométrico, eletrocardiografia dinâmica, ecocardiografia e cintilografia no estudo da 
doença de Chagas torna necessária a divulgação das características fundamentais des
tes métodos, os parâmetros que podem ser analisados e sua indicação na avaliação da 
cardiopatia chagásica. Por outro lado, torna sua utilização mais freqüente uma neces
sidade concreta, quando se pretende aferir adequadamente um número significativo 
de cardiopatas chagásicos, especialmente aqueles sintomáticos, com suspeita de com
prometimento funcional ou que exerçam atividade laborativa que requeira esforço 
físico demasiado ou contínuo. 

2. Avaliação Ergométrica 

A ergometria é técnica amplamente utilizada em Cardiologia, tendo sido desen
volvida a partir do princípio de que limitações funcionais do sistema cardiovascular, 
não demonstráveis em repouso, podem ser expostas pelo esforço. 

Trata-se de método fundamental na insuficiência coronariana, em que tem 
valor diagnóstico e prognóstico bem definidos. É útil na abordagem de pacientes 
com miocardiopatias, permitindo determinação precisa da capacidade funcional e 
avaliação objetiva da resposta terapêutica. Aplica-se, ainda, à determinação da 
capacidade funcional em pacientes com valvulopatias, ao diagnóstico e controle de 
tratamento de arritmias cardíacas, à avaliação de indivíduos aparentemente sadios 



e à prescrição de exercícios para indivíduos em programas de reabilitação (SCHLANT 
et al., 1986). 

Por tratar-se de método simples, seguro, pouco oneroso e rico em parâmetros 
clínicos, hemodinâmicos e eletrocardiográficos, a ergometria é considerada importan
te na abordagem clínica dos pacientes chagásicos. 

O exercício isotônico é o preferido para a avaliação ergométrica, visto que 
determina aumento gradativo do débito cardíaco, proporcional ao consumo de oxigê
nio corporal (CHAITMAN, 1992). Ademais, no exercício isotônico, a carga de trabalho 
pode ser medida com precisão, assim como a resposta fisiológica a este esforço. 

A resposta orgânica fisiológica ao exercício isotônico envolve ajustes cardi¬ 
ocirculatórios que visam manter fluxo sangüíneo adequado para a musculatura 
esquelética, sem comprometer a perfusão cerebral e coronariana. Imediatamente 
antes do esforço, mecanismos neurogênicos reflexos determinam aumento do tônus 
adrenérgico e redução do tônus parassimpático. Estas alterações tornam-se mais 
marcantes à medida que é executado o exercício, determinando aumento do débito 
cardíaco, decorrente do aumento do volume sistólico, incremento da freqüência 
cardíaca e redução da resistência vascular periférica (DUARTE, 1988; ELLESTAD, 
1980). 

A capacidade de esforço é medida através do consumo de oxigênio corporal 
(V02) , que reflete a quantidade de oxigênio que é retirada do ar inspirado enquanto 
se realiza o exercício. A extração de oxigênio pelos tecidos pode aumentar até três 
vezes durante o esforço, embora seus valores variem de indivíduo para indivíduo. A 
medida precisa do V 0 2 requer equipamento para análise de gás, o que torna o 
procedimento oneroso e complexo. Uma alternativa prática é a estimativa do consu
mo de oxigênio corporal a partir da carga de trabalho alcançada pelos pacientes 
(DETRANO, 1988; ELLESTAD, 1980; FROLICHER, 1987). 

O exercício dinâmico isotônico pode ser realizado em esteira ou bicicleta ergo
métrica. Os estudos comparativos entre as duas modalidades de esforço mostram que 
a freqüência cardíaca máxima atingida é semelhante, enquanto que o consumo de 
oxigênio corporal é um pouco menor no exercício em bicicleta ergométrica, visto que 
nesta modalidade se utiliza quantidade menor de massa muscular. Contudo, conside
ra-se que tal diferença tenha pouca importância prática (FROLICHER, 1987). Muitas 
vezes, prefere-se a esteira ergométrica pelo fato de a maioria dos pacientes estar mais 
familiarizada com a caminhada do que com o ato de pedalar. 

Os protocolos de exercício mais utilizados são geralmente contínuos e progres
sivos. Dentre os protocolos destinados à ergometria em esteira, o protocolo de Bruce, 
apesar de receber críticas por aumentar muito a carga de trabalho entre suas etapas, é 
amplamente utilizado. Outros protocolos de uso bastante difundido são os de Balke, 
Ellestad, Naughton e Astrand. Os protocolos diferem basicamente quanto à duração 
de suas etapas e intensidade dos incrementos de velocidade e inclinação. Com o 
objetivo de facilitar a comparação da capacidade de esforço em diferentes protocolos, 
é usada a unidade MET (equivalente metabólico), que corresponde a um consumo de 
oxigênio de 3,5ml/kg/min. Em indivíduos com capacidade de esforço limitada pode-
se utilizar o protocolo de Bruce modificado pelo acréscimo de um ou dois estágios 
iniciais de aquecimento, ou protocolos que aumentem de forma mais gradual a carga 
de trabalho, como Balke Ware, Naughton e Weber. 



A ergometria é considerada técnica muito segura quando executada por médi
cos experientes e bem treinados. O respeito às contra-indicações e aos critérios de 
interrupção são fundamentais para a segurança dos pacientes, assim como é obrigató
ria a disponibilidade de desfribilador e material completo de reanimação cardiorrespi¬ 
ratória na sala de exames. 

Convém lembrar que as principais contra-indicações à realização da 
avaliação ergométrica são: insuficiência cardíaca descompensada, bloqueios 
atrioventriculares avançados, arritmias cardíacas potencialmente malignas, an
gina instável com dor torácica recente, miocardite ou pericardite agudas, es¬ 
tenose aórtica grave, miocardiopatia hipertrófica obstrutiva grave, hipertensão 
arterial sistêmica grave e doença sistêmica aguda (SCHLANT et al., 1986; 
DETRANO & FROELICHER, 1988). 

2 . 1 . Parâmetros do Teste Ergométrico 

O teste ergométrico avalia parâmetros clínicos, hemodinâmicos e eletrocardio¬ 
gráficos. 

A capacidade funcional ou capacidade máxima de esforço, apesar de sofrer 
interferências das condições ambientais e de fatores como treinamento, motivação e 
familiaridade do examinando com o teste, é uma das variáveis mais importantes do 
procedimento, tendo grande valor prognóstico. 

A resposta pressórica fisiológica ao esforço implica elevação progressiva da 
pressão arterial sistólica até o estabelecimento de um platô, enquanto a pressão arte
rial diastólica permanece estável ou varia em torno de 10 a 20mmHg. A incapacidade 
de elevação da pressão arterial sistólica, assim como sua redução abaixo dos níveis de 
repouso durante o esforço, pode refletir elevação inadequada do débito cardíaco por 
disfunção ventricular esquerda, obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo ou 
redução excessiva da resistência vascular periférica. 

A freqüência cardíaca aumenta progressivamente com o exercício. Pacientes 
hipovolêmicos, anêmicos, ansiosos e sem condicionamento físico podem ter resposta 
cronotrópica exagerada nas fases iniciais do exercício, embora a anormalidade mais 
importante seja a incompetência cronotrópica, ou seja, elevação inadequada da fre
qüência cardíaca, inferior a 95% do limite do intervalo de confiança para idade e 
sexo. A incompetência cronotrópica pode indicar disfunção do nó sinusal, insuficiên
cia ventricular esquerda, isquemia miocárdica e uso de drogas com efeito cronotrópi¬ 
co negativo (FROELICHER, 1987). 

O duplo produto, ou índice de tensão-tempo, é obtido pela multiplicação da 
pressão arterial sistólica e freqüência cardíaca máximas atingidas durante o teste e 
fornece estimativa do consumo de oxigênio miocárdico, podendo ser utilizado como 
índice de função cardiovascular (DUARTE, 1988; FROELICHER, 1987). É parâmetro de 
menor importância diagnóstica pelo fato de existir grande superposição de seus valo
res em pessoas hígidas e em cardiopatas, além de sofrer grandes influências do uso 
de medicação (CHAITMAN, 1992). 

Sintomas e sinais que surgem durante o esforço podem ter notável valor diag
nóstico, devendo ser valorizados e anotados pelo médico que realiza o teste. 



A análise d o registro eletrocardiográfico obtido durante o esforço tem como 
parâmetros fundamentais o comportamento do segmento ST e da onda Τ e o estudo 
dos distúrbios d o ritmo cardíaco. As anormalidades do segmento ST e da onda Τ 
induzidas por esforço podem indicar isquemia miocárdica. 

2.2. Aplicações da Ergometria na Cardiopatia Chagásica 

Os estudos sobre ergometria em doença de Chagas são muito heterogêneos do 
ponto de vista metodológico, o que dificulta sua análise conjunta. Os principais pro
blemas estão ligados à composição e tamanho das amostras, ausência de grupo con
trole em alguns trabalhos, falta de padronização das técnicas, critérios diagnósticos 
variáveis e dificuldades na quantificação da atividade ectópica ventricular durante o 
esforço. 

Todavia, alguns conceitos são bem estabelecidos, permitindo que a técnica seja 
instrumento de grande relevância no manejo clínico de pacientes chagásicos. 

2.3. Indicações da Avaliação Ergométrica em Pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica 

a) Detecção precoce do comprometimento miocárdico 

Pacientes chagásicos sem alterações clínicas, radiológicas e eletrocardiográficas 
podem apresentar parâmetros anormais em sua avaliação ergométrica. Estudos em 
pacientes com eletrocardiograma e estudo radiológico do tórax normais têm revelado 
respostas pressórica e cronotrópica anormais, assim como arritmias ventriculares du
rante o esforço (GALLO Jr. et al., 1975; MARINS et al., 1978). 

b) Avaliação médico-trabalhista 

O teste ergométrico permite a quantificação da capacidade de esforço dos 
indivíduos, além de fornecer informações sobre o comportamento do ritmo cardíaco 
durante a atividade física. Indubitavelmente, é método de fundamental importância 
na avaliação da capacidade laborativa dos chagásicos, devendo ser utilizado como 
parâmetro para estabelecimento de critérios de admissão no trabalho e aposentado
ria, principalmente naqueles que apresentam evidências clínicas ou eletrocardiográfi
cas de comprometimento cardíaco. Preconiza-se seu uso rotineiro naqueles indivídu
os que pretendam exercer atividades de alto risco, como trabalho físico pesado ou 
profissões que coloquem em risco a vida de terceiros (motoristas, pilotos etc.). 

c) Avaliação da função ventricular 

Embora vários estudos tenham mostrado que alterações como respostas pres
sórica e cronotrópica anormais, baixas taxas de consumo de oxigênio corporal e 
arritmias ventriculares relacionadas com o esforço sejam prevalentes na avaliação de 
cardiopatas chagásicos (FARIA, 1985; MOLINA et al., 1981), não se encontrou correla¬ 



ção direta entre o grau de disfunção ventricular e tais anormalidades (VAZ-TOSTES, 
1993). 

Sugere-se que a resposta orgânica ao esforço em pacientes com cardiopatia 
chagásica sofra influências de outros fatores, além da função ventricular esquerda. A 
desnervação autonômica e as lesões estruturais e funcionais no sistema de condução 
e geração de estímulos podem estar relacionadas com as respostas hemodinâmicas 
anormais ao esforço. 

d) Avaliação de arritmias 

O esforço pode provocar arritmias cardíacas supraventriculares e ventriculares, 
tanto em cardiopatas quanto em indivíduos com o sistema cardiovascular normal. 

O aumento do tônus adrenérgico e a modulação do tônus parassimpático de
terminam alterações eletrofisiológicas que favorecem o estabelecimento de importan
tes mecanismos arritmogênicos, tais como: aumento do automatismo, potenciais tardi
os e circuitos de reentrada (PODRID et al., 1987). 

Os cardiopatas chagásicos, por apresentarem áreas focais de fibrose entremea
das a miofibrilas íntegras, possuem vasto substrato anatômico para os distúrbios do 
ritmo cardíaco, sendo particularmente susceptíveis aos mecanismos arritmogênicos 
desencadeados pelo esforço (RASSI et al., 1985). 

As arritmias ventriculares estão entre as anormalidades mais prevalentes na 
avaliação ergométrica dos pacientes chagásicos e a maioria dos estudos associa o 
achado de arritmias ventriculares complexas durante o esforço com a presença de 
disfunção ventricular ou de arritmia ventricular no traçado eletrocardiográfico de re
pouso (FARIA, 1985; MOLINA et al., 1981). 

Todavia, à semelhança de outros parâmetros da avaliação ergométrica, também 
não se comprovou correlação direta entre o grau de disfunção miocárdica e a gravida
de das formas ectópicas ventriculares relacionadas com o esforço. A eletrocardiografia 
dinâmica é método fundamental para a avaliação de chagásicos com arritmias com
plexas, fornecendo informações complementares àquelas fornecidas pela ergometria. 

e) Avaliação terapêutica 

A ergometria pode ser utilizada como método de avaliação terapêutica tanto 
em pacientes com insuficiência cardíaca quanto naqueles que se submetem a terapia 
antiarrítmica. Quando se avalia a resposta ao tratamento da insuficiência cardíaca, o 
teste ergométrico deve ser acoplado, idealmente, à aparelhagem para medida dos 
gases respiratórios, procedimento que permite medida mais confiável da capacidade 
de esforço dos pacientes. 

f) Avaliação prognóstica 

Sabe-se que a capacidade funcional avaliada pela ergometria é dos principais 
determinantes prognósticos em pacientes com insuficiência coronariana e em pacien
tes com insuficiência cardíaca de diversas etiologias. Na cardiopatia chagásica crônica 



ainda não há elementos que permitam este tipo de conclusão. Contudo, evidências 
preliminares sugerem que pacientes com boa capacidade funcional e sem arritmia 
ventricular durante a avaliação ergométrica podem ter maior expectativa de vida (GUER
RA, 1988). 

3. Eletrocardiografia Ambulatorial 

No início da década de 60, Norman Holter introduziu um novo método de 
registro prolongado do eletrocardiograma, que foi denominado eletrocardiograma 
ambulatorial ou dinâmico, ou, simplesmente, sistema Holter. Desde então, o método 
foi aperfeiçoado, assimilando o progresso tecnológico ocorrido nestas três décadas, 
permitindo a miniaturização dos gravadores e aumento da fidelidade da gravação e 
reprodução, além da automação dos procedimentos de leitura, facilitando a análise 
dos traçados. Grande volume de informações tornou-se disponível sobre o valor do 
ECG ambulatorial na avaliação diagnóstica, prognóstica e da eficácia terapêutica em 
uma série de condições clínicas (BAYÉS DE LUNA et al., 1982; PRATT et al., 1988; 
AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS, 1990; DIMARCO & PHILBRICK, J.T., 1990; 
KNOEBEL et al., 1990). 

O equipamento necessário à realização do ECG ambulatorial inclui unidades 
de gravação e de análise. As unidades de gravação são geralmente compactas, leves e 
de pequeno volume, podendo ser transportados pelo paciente em pequenas bolsas 
ao lado do corpo, de modo a permitir o registro dos sinais eletrocardiográficos duran
te todas as atividades rotineiras do indivíduo. O eletrocardiograma obtido em duas ou 
três derivações é amplificado e registrado, através de um gravador analógico, em fitas 
de rolo ou cassete geralmente em velocidade muito lenta, permitindo gravações con
tínuas de pelo menos 24 horas. Um botão externo ao gravador para ser acionado pelo 
paciente ao experimentar algum sintoma, denominado marcador de eventos, produz 
um artefato na gravação que é reconhecido durante a análise do traçado, permitindo 
a detecção de possíveis alterações eletrocardiográficas associadas aos sintomas referi
dos. Um diário no qual o paciente anota os horários relacionados às atividades e 
sintomas apresentados durante o período de gravação também facilita a correlação 
com possíveis alterações eletrocardiográficas presentes no traçado. 

A unidade de análise é em geral um sistema computadorizado que permite a 
reprodução da fita gravada, com análise semi-automática do traçado, a qual é feita em 
velocidade 60 a 120 vezes mais rápida do que o tempo real. Embora o equipamento 
seja capacitado para o reconhecimento da maioria dos eventos eletrocardiográficos 
normais e patológicos, a presença de um operador, médico ou técnico qualificado 
torna-se necessária para identificação de artefatos e alterações eletrocardiográficas 
que o equipamento não tem condições de classificar adequadamente. Relatórios con
tendo dados referentes à freqüência cardíaca média, máxima e mínima horária, assim 
como a distribuição dos eventos arrítmicos e isquêmicos no período de registro são 
gerados pelo sistema, que permite ainda a impressão dos traçados mais significativos. 

Os sistemas de ECG ambulatorial tradicionais foram idealizados para avaliação 
de arritmias e de alterações da repolarização ventricular. Inúmeras inovações tecnoló
gicas têm sido incorporadas a alguns equipamentos atuais, permitindo: 



• o registro do traçado do período que precede apenas imediatamente a ativação do 

botão de eventos pelo paciente, naqueles que apresentam sintomas muito ocasio

nalmente: sistemas de monitorização prolongada (geralmente dias) e registro inter

mitente; 

• a análise de traçados eletrocardiográficos de pacientes c o m marcapasso cardíaco; 

• a avaliação de outros parâmetros eletrocardiográficos e m traçados ambulatoriais, 

c o m o a variabilidade da freqüência cardíaca e a presença de potenciais tardios pelo 

eletrocardiograma de alta resolução. 

O valor destas novas aplicações do sistema Holter ainda não está completa

mente definido. 

3.1 . Variabilidade das arritmias 

Qualquer consideração sobre o valor do exame nas diversas patologias deve 

ser precedida pela constatação da enorme variabilidade horária e diária dos fenôme

nos cardiovasculares, e m especial das arritmias. Registros de eletrocardiogramas am

bulatoriais de 24 horas consecutivos mostram que algumas arritmias presentes em 

determinados traçados não se repetem nos dias consecutivos, enquanto a freqüência 

de certos eventos, c o m o as extra-sístoles ventriculares, varia muito de um dia para o 

outro. Assim, é difícil atribuir modificações da presença ou freqüência de arritmias em 

exames seriados a intervenções terapêuticas, ou, na ausência destas, à progressão da 

doença. 

O fenômeno da variabilidade espontânea foi melhor avaliado quanto às arrit

mias ventriculares, inicialmente na doença cardíaca isquêmica (MORGANROTH et al., 

1978) , mas t ambém em outras situações clínicas, c o m o na insuficiência cardíaca. 

(ANASTASIOU-NANA et al., 1991) e na cardiopatia chagásica (GRUPI et al., 1991) . 

Quando se comparam dois traçados de 24 horas de um mesmo paciente c o m doença 

de Chagas, reduções de até 5 5 % do número extra-sístoles podem ocorrer por variação 

espontânea (RASSI Jr. et al., 1993) . Para atribuir a redução da freqüência das extra-sístoles 

ao uso de antiarrítmicos, a diminuição deve exceder os limites da variabilidade es

pontânea. 

3.2. Emprego da eletrocardiografia dinâmica na doença de Chagas 

Na cardiopatia chagásica, o ECG ambulatorial tem sido utilizado primariamente 

para avaliação das arritmias cardíacas c o m objetivos diagnósticos, prognósticos e tera

pêuticos. 

Uma das principais utilizações do ECG ambulatorial é o diagnóstico de arritmi

as cardíacas em pacientes c o m sintomas cardiovasculares inexplicados, especialmente 

aqueles atribuídos a arritmias: palpitações, tonteiras e síncopes. Embora o método 

seja de grande valor em muitos destes pacientes, existem várias limitações a sua 

utilização c o m este objetivo. Para que se atribua um sintoma a uma determinada 

alteração do ritmo, é necessário que se faça a correlação temporal entre o sintoma 

apresentado, anotado no diário pelo paciente c o m ou sem utilização do marcador de 



eventos d o gravador, e a presença de arritmias significativas n o traçado eletrocardio¬ 
gráfico simultâneo. 

Como os sintomas geralmente são ocasionais na maioria dos exames, os paci
entes não apresentam a manifestação durante a gravação. Entre aqueles q u e apresen
tam os sintomas durante o exame, pelo menos a metade não mostra alterações eletro
cardiográficas simultâneas. Assim, em apenas cerca de 1/4 dos pacientes sintomáticos, 
o método revelará uma arritmia causadora da manifestação. Por outro lado, a ausên
cia da arritmia ao traçado eletrocardiográfico em paciente que apresentou sintomas 
durante o registro, auxilia na sua exclusão como causa d o sintoma em questão. 

Entre os pacientes que, apesar de sintomáticos, não apresentam sintomas du
rante a gravação, arritmias silenciosas são encontradas em 4 a 30% dos casos. Não se 
conhece o valor diagnóstico da presença destas arritmias silenciosas nestes pacientes. 
É possível que o limiar de percepção destes sintomas varie e que, em determinadas 
situações, o evento arrítmico provoque sintomas e que, em outras, seja silencioso. 
Entretanto, algumas arritmias silenciosas podem ter valor prognóstico e indicar a ne
cessidade de medidas terapêuticas, como taquicardias ventriculares sustentadas e blo
queios atriventriculares completos com escapes ventriculares lentos. 

Não existem trabalhos estimando o valor diagnóstico do ECG ambulatorial 
especificamente em pacientes sintomáticos com doença de Chagas, embora nossa 
experiência pessoal confirme as afirmativas acima. Entretanto, o método tem sido 
utilizado em estudos pequenos ou não-controlados, na tentativa de diagnosticar pre¬ 
cocemente o dano miocárdico em chagásicos na forma indeterminada (ALMEIDA et 
al., 1982; MARINS et al.; 1982, RASSI Jr. et al., 1991). Estas tentativas não-conclusivas 
esbarram em problemas metodológicos dos estudos citados, assim como na elevada 
prevalência de extra-sístoles ventriculares (15 a 76%), extra-sístoles supraventriculares 
(12-76%) e bradiarritmias na população normal. 

A utilização da eletrocardiografia dinâmica na avaliação prognostica tem valor 
estabelecido em pacientes após infarto agudo d o miocárdio e com miocardiopatia 
hipertrófica, em que a detecção de extra-sístoles ventriculares freqüentes, polimorfas 
e de formas repetidas, como pares e episódios de taquicardia ventricular, se relacio
nam à mortalidade aumentada. Na cardiopatia chagásica, a presença de arritmias 
ventriculares complexas e/ou sustentadas é mais freqüente nos chagásicos com dano 
miocárdico mais pronunciado (CARRASCO et al., 1990), sendo marcador independen
te de risco aumentado de morte naqueles com depressão da função ventricular (GUER
RERO et al., 1991). 

Entretanto, como não se conhece o valor do tratamento antiarrítmico nestas 
situações, o método não tem indicação universal nos chagásicos cardiopatas assinto
máticos, já que existem outros indicadores prognósticos, clínicos ou através de méto
dos complementares mais simples, de acesso mais fácil e custo menor. 

Nos pacientes submetidos a intervenções terapêuticas, como a utilização de 
antiarrítmico para arritmia supraventricular ou ventricular, o Holter p o d e ser utilizado 
para controle da eficácia terapêutica, desde que se considere o já citado fenômeno da 
variabilidade espontânea. No tratamento da arritmia ventricular, considera-se que o 
tratamento está sendo eficaz quando há redução de 60 a 80% na freqüência de extra-
sístoles ventriculares e supressão completa das formas repetitivas. No paciente com 
marcapasso cardíaco indicado por bloqueio atriventricular ou doença d o n ó sinusal, 



gravadores especiais podem ser usados para a de tecção de disfunções do marcapasso 

e na avaliação da resposta do ritmo intrínseco ao esforço e ao estresse habitual diário 

do paciente. 

4. Avaliação Ecocardiográfica 

A ecocardiografia representa atualmente um valioso método diagnóstico não-

invasivo cuja aplicação na cardiologia encontra-se amplamente estabelecida. É par

ticularmente útil no estudo do paciente chagásico ao trazer a possibilidade de diag

nosticar e acompanhar o acometimento cardíaco, permitindo melhor compreensão da 

história natural da doença e dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. As três 

modalidades do método - Modo M, Bidimensional e Doppler - se completam, possi

bilitando avaliar aspectos anatômicos, funcionais e hemodinâmicos da patologia car

díaca. A ecocardiografia permite identificar dilatação das cavidades, espessura das 

paredes, alterações da contratilidade global e segmentar, presença de lesão de ponta 

e trombos intracavitários, além de estimar as alterações funcionais decorrentes do 

acometimento cardíaco. Tem-se observado, nos últimos anos, interesse crescente em 

estudar as diversas formas clínicas da doença de Chagas através da ecocardiografia, 

abrangendo desde a forma aguda às formas crônicas, havendo experiências já b e m 

estabelecidas em cardiopatia chagásica crônica e pesquisas mais recentes e aprofun

dadas c o m respeito à forma crônica indeterminada. 

A cardiopatia chagásica crônica (CCC) é caracteristicamente polimórfica, po¬ 

dendo-se encontrar desde indivíduos sem nenhuma evidência de anormalidade car

díaca até aqueles que apresentam alterações graves e complexas . A ecocardiografia 

tornou-se exame complementar essencial não só para localização precisa das altera

ções patológicas, mas também para determinar o estádio evolutivo e a gravidade do 

comprometimento cardíaco, fornecendo excelentes índices para a orientação terapêu

tica e prognóstica. 

São escassos os relatos de estudos ecocardiográficos na forma aguda da doen

ça de Chagas, possivelmente porque a grande maioria dos casos passa despercebida, 

c o m predominância de formas leves, assintomáticas ou oligossintomáticas, em detri

mento das formas graves, que correspondem a apenas 3-5% dos casos . Provavelmen

te estas formas graves se expressam ecocardiograficamente c o m o miocardite aguda e 

grave, c o m dilatação das câmaras cardíacas, alterações difusas da contratilidade e 

comprometimento da função ventricular. O ecocardiograma seria, portanto, valioso 

para diagnosticar essas alterações e acompanhar a evolução da cardite. Após a fase 

aguda, o indivíduo poderá permanecer indefinidamente na forma crônica indetermi

nada (FCI) ou poderá manifestar cardiopatia crônica após, aproximadamente, 10 a 20 

anos. 

No estudo da FCI os dados até agora obtidos sugerem que, mesmo na ausência 

de alterações eletrocardiográficas e radiológicas, podem ocorrer distúrbios cardíacos 

anátomo-funcionais, envolvendo principalmente a função diastólica e a contratilidade 

segmentar. Para muitos, essas alterações refletem graus diversos de comprometimento 

ventricular, não detectáveis pelos procedimentos diagnósticos básicos preconizados 

para definição da FCI. Para outros, estes achados podem refletir tão somente excessi¬ 



va valorização de dados obtidos, associada a possível tendenciosidade na análise do 

eletrocardiograma quando da seleção dos pacientes c o m FCI (PEREIRA BARRETO & 

IANNI, 1994) . 

A disparidade dos achados ecocardiográficos em relação à forma indetermina

da revela-se já nos primeiros estudos realizados ao Modo M, c o m relatos desde da 

alteração contrátil e m parede posterior, comprometimento da função sistólica ventri

cular esquerda e discreto aumento do tamanho do ventrículo esquerdo (VE), até da 

total normalidade ecocardiográfica (FRIEDMAN et al., 1979) . A introdução da ecocar¬ 

diografia bidimensional c o m Doppler demonstrou novos aspectos ecocardiográficos 

na FCI. Foi relatada incidência elevada de prolapso valvar mitral, discinesia septal, 

hipocinesia difusa, lesão vorticilar, hipocinesia apical e /ou de paredes posteriores 

(ACQUATELLA et al., 1980; PEREIRA BARRETO et al., 1990; ALMEIDA et al., 1986; 

DAUD, 1989) . 

A função diastólica do ventrículo esquerdo tem sido também objeto de pesqui

sas. COMBELLAS et al. ( 1985 ) demonstraram haver alterações significativas na função 

diastólica, possivelmente precedendo a disfunção sistólica. SOBRAL SOUZA et al. 

(1988) , estudando o efeito do esforço isométrico sobre as funções sistólica e diastólica 

do VE, encontraram redução substancial nos parâmetros utilizados para avaliação da 

função diastólica não evidenciada no repouso. Concluíram que as evidências de com

prometimento da função diastólica de VE são mais nítidas e, possivelmente, mais 

precoces do que o comprometimento da função sistólica. Avaliações mais recentes da 

função diastólica à fluxometria doppler parecem ratificar essas primeiras impressões. 

PEREIRA-BARRETO & IANNI (1994) reforçam a necessidade de analisar criticamente 

os dados obtidos até o momento em relação à FCI. Enfatizam que a FCI deve ser 

considerada de caráter benigno, com comprometimento cardíaco discreto, sem afetar 

significativamente o prognóstico e a sobrevida destes pacientes. 

A despeito do interesse acadêmico em relação à patogênese, curso evolutivo e 

prognóstico da doença de Chagas e da importância da ecocardiografia nestes estudos, 

não cabe a incorporação rotineira do método na avaliação do paciente c o m a FCI 

devido ao custo relativamente elevado e pelas evidências de que a eletrocardiografia 

convencional ainda representa o melhor exame para identificar possível evolução da 

doença e m ambulatório de cuidados primários. As alterações eletrocardiográficas sempre 

antecedem o aparecimento de sinais e sintomas cardiovasculares ou as anormalidades 

na radiografia do tórax. 

Em áreas endêmicas, cerca de 3-5% dos pacientes com a FCI evoluem anual

mente para algum estádio de cardiopatia. A cardiopatia chagásica crônica (CCC) é a 

forma clínica mais importante da doença de Chagas, devido a sua prevalência e 

morbidade, constituindo a principal causa de morte do paciente chagásico. Freqüen

temente, a doença se manifesta c o m o cardiopatia dilatada, c o m alterações funcionais 

mais ou menos significativas, podendo evoluir c o m ou sem insuficiência cardíaca. É 

no estudo da CCC que a ecocardiografia exibe contribuição mais evidente, ao permitir 

avaliação dos diâmetros e volumes ventriculares, análise das funções sistólica e dias

tólica, estudo da contratilidade segmentar, detecção de aneurismas e trombos. 

Expressando-se c o m o miocardiopatia dilatada, a CCC é identificada ecocardio¬ 

graficamente por dilatação e contratilidade prejudicada de VE, sinais de baixo débito 

cardíaco e pressões intracardíacas aumentadas. Os principais parâmetros utilizados 



para análise da função sistólica, a fração de ejeção e o percentual de encurtamento 
(AD%), estão diminuídos proporcionalmente ao grau de comprometimento miocárdi¬ 
co, o que se correlaciona de modo significativo com a ocorrência de arritmias ventri
culares complexas e distúrbios da condução intraventricular, e, conseqüentemente, 
com o prognóstico. Nas miocardiopatias dilatadas, valores de fração de ejeção supe
riores a 28% relacionam-se à taxa anual de mortalidade relativamente mais baixa, 
inferior a 13%. A ecocardiografia, através da fluxometria doppler, permite também 
avaliar modificações dos padrões de enchimento ventricular, que refletem a presença 
de disfunção diastólica de VE, especialmente pela análise d o fluxo valvar mitral. 

A maioria dos chagásicos com CCC apresenta distúrbios na contração miocárdi
ca global ou segmentar. A ecocardiografia trouxe grande contribuição no estudo da 
contratilidade cardíaca, permitindo sua identificação e caracterização em hipocinesia, 
acinesia e cliscinesia. Alguns autores (SAAD & ABRAÃO, 1985; ARTEAGA-FERNAN¬ 
DES et al., 1989; HAGAR & RAHIMTOOLA, 1991; ACQUATELLA et al., 1988; MACIEL 
et al., 1994) destacam a presença de discinesia apical em 50 - 65% dos chagásicos 
sintomáticos, acinesia ou hipocinesia apical em até 20% dos casos, distúrbios da 
mobilidade póstero-inferior em 15 a 20%, hipocinesia de parede lateral ou hipocine
sia difusa em 15 a 40% e anormalidades múltiplas da contratibilidade segmentar em 
31%. As regiões discinéticas, em geral, delimitam áreas aneurismáticas de adelgaça¬ 
mento miocárdico. 

A ecocardiografia constitui um dos procedimentos de escolha para detecção de 
aneurismas ventriculares, mostrando boa correlação (80-90%) com a ventriculografia 
(FEINGEMBAUN, 1994). A lesão apical é identificada à ecocardiografia bidimensional 
como área de paredes finas, acinética ou discinética. Verifica-se transição abrupta do 
miocárdio normal circunvizinho para a área acometida, o que permite diferenciação 
com aneurisma de origem isquêmica. Entretanto, quando há dilatação e hipocinesia 
importantes, este padrão pode não ser observado, tornando-o indistinguível daqueles 
descritos na miocardiopatia isquêmica (SAAD & ABRAÃO, 1985; HAGAR & RAHI
MTOOLA, 1991). Tem sido demonstrado que a lesão de ponta ocorre em todas as 
formas da CCC, com maior prevalência em pacientes apresentando insuficiência car
díaca (DAUD, 1989). A lesão consiste no adelgaçamento e hipotrofia d o miocárdio da 
região vorticilar, predispondo à formação de trombos. A ecocardiografia permite, 
além d o diagnóstico da lesão apical, a análise d o seu aspecto anátomo-funcional e a 
evidenciação de trombos intraneurismáticos. Uma das maiores vantagens do método 
é a possibilidade de acompanhamento evolutivo do aneurisma de ponta, permitindo 
avaliação da conduta terapêutica mais adequada. 

O tromboembolismo é comum na CCC, possivelmente relacionado à dilatação 
das cavidades, à disfunção miocárdica e à diminuição da velocidade do fluxo sangü
íneo. A ecocardiografia bidimensional é o procedimento de escolha para detecção de 
t rombo mural, sendo usada em vários estudos sobre miocardiopatia dilatada como 
"padrão ouro" para identificação da incidência e desenvolvimento de êmbolos sistê
micos (COMBELLAS et al., 1985). Na CCC é freqüente a incidência de fenômenos 
tromboembólicos, tanto na circulação sistêmica, quanto pulmonar, principalmente 
quando há insuficiência cardíaca. 

Estatisticamente, os locais onde mais freqüentemente são identificados trom
bos nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva são o átrio direito e o VE, 



sendo que em indivíduos compensados, é mais freqüente no VE. No entanto, a ques
tão clínica que se impõe com a detecção de trombos ao ecocardiograma ainda não foi 
respondida, não havendo unanimidade quanto à necessidade de prescrição de agen
tes anticoagulantes ou mesmo se a terapia resulta, de fato, em prevenção da embolia 
sistêmica. 

5. Cardiologia Nuclear 

A utilização de radionuclídeos em técnicas propedêuticas cardiológicas trouxe 
importante contribuição ao diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares. Os 
radiofármacos usados em Cardiologia Nuclear dividem-se em três grupos: 

1) agentes que dão informação quanto à perfusão do miocárdio, representados pelo 
tálio-201 ( 2 0 1T1); 

2) agentes que se localizam em zonas de infarto agudo, como o tecnécio-99m ( 9 9 m Tc) 
ligado ao pirofosfato estanoso (PYP 9 9Tc); 

3) técnicas utilizadas para marcação do compartimento sangüíneo como a de marca
ção de hemácias "in vivo" com PYP e 99m Tc (THOM & MARTINS, 1982). 

O 2 0 IT1 vai localizar-se dentro da célula miocárdica na dependência da perfusão 
sangüínea e da integridade celular. Com a marcação dos eritrócitos pode-se calcular a 
fração de ejeção e analisar a movimentação das paredes ventriculares mediante o 
auxílio de microcomputador, sendo também possível calcular parâmetros funcionais 
tais como índice cardíaco, débito cardíaco, volume sistólico, índice sistólico e tempo 
de trânsito pulmonar, e observar a morfologia das cavidades e dos grandes vasos. 

O emprego rotineiro das técnicas radioisotópicas tem-se dirigido fundamental
mente para a investigação clínica da insuficiência coronária. Diversos estudos realiza
dos na doença de Chagas demonstram a aplicabilidade destes métodos na avaliação 
do acometimento orgânico-funcional na cardiopatia chagásica. 

A cintilografia, empregando tálio-201, associada ao teste ergométrico, permite 
verificar a existência de zonas de isquemia transitória (induzidas pelo esforço e que 
desaparecem com o repouso) ou definitiva (compatíveis com a presença de necrose 
e/ou fibrose miocárdica). A hipocaptação radioisotópica apical definitiva pode ser 
demonstrada em pacientes chagásicos mesmo sem cardiopatia aparente (THOM et al., 
1981), permitindo o diagnóstico precoce da lesão de ponta (ROTONDARO et al., 
1979). É possível observar também em indivíduos normais a hipocaptação radioisotó
pica apical, devendo ser interpretada com cautela. 

Os radioisotopes podem ser utilizados na aferição da função ventricular, per
mitindo estimar a fração de ejeção e analisar as contratilidades parietais segmentar e 
global dos ventrículos. Medidas da fração de ejeção estimadas pela ventriculografia 
radioisotópica correlacionam-se bem com medidas cineangiográficas e com as obtidas 
pela ecocardiografia bidimensional (FOLLAND et al., 1979). 

A ventriculografia radioisotópica fornece informações confiáveis sobre a fun
ção ventricular esquerda global e anormalidades da movimentação parietal em paci
entes com cardiopatia chagásica. ARREAZA et al. (1983) verificaram boa correlação 



entre a fração de ejeção (FE) medida pela cineventriculografia e pela radioventriculo¬ 
grafia. Ao compararem as duas técnicas quanto à análise da contratibilidade parietal, 
verificaram concordância dos resultados em 77% dos casos, maior ainda quando a 
análise se referia à região infero-apical. Cinqüenta e seis por cento dos pacientes com 
movimentação anormal das paredes do VE apresentavam alterações regionais, sendo 
que a gravidade do acometimento progredia do grupo de pacientes assintomáticos 
para aqueles com insuficiência cardíaca. As alterações da fração de ejeção guardavam 
proporção com o número de regiões parietais afetadas pela doença, sendo normal em 
pacientes assintomáticos e acentuadamente deprimida em pacientes com insuficiên
cia cardíaca. 

A miocardiopatia chagásica apresenta alterações difusas de contratilidade so
mente em estádios avançados da doença, com grande dilatação e insuficiência cardí
aca. Nas formas menos avançadas observa-se predomínio de alterações segmentares 
em ambos os ventrículos. A hipocinesia segmentar parece relacionar-se com os acha
dos anátomo-patológicos de adelgaçamento da parede ventricular, com fibrose e mi¬ 
ocitólise em focos sistematizados. O ápice ventricular é o segmento mais freqüente
mente acometido e o que apresenta graus mais intensos de hipocinesia, o que tam
bém guarda relação com os dados anátomo-patológicos conhecidos na doença de 
Chagas (KUSCHNIR et al., 1985). 

Nos estudos de ARREAZA et al. (1983) a região infero-apical foi o único seg
mento no qual houve demonstração de alterações de contratilidade em pacientes 
assintomáticos. 

A utilização do 2 metoxi-isobutil-isonitrilo (Rp 30), novo radiofármaco marca
do com Tc-99m, permite obter informações simultâneas da função e perfusão miocár¬ 
dicas. 

Pacientes com formas clínicas iniciais da cardiopatia chagásica mostravam anor
malidades segmentares na captação do isonitrilo Tc-99, como marcador de miocárdio 
viável. Estas alterações foram mais pronunciadas em pacientes com cardiomegalia 
(CASTRO et al., 1988). 

Número expressivo de pacientes chagásicos apresenta queixa de dor torácica 
atípica ou algumas vezes se assemelhando à angina do peito. MARIN-ΝΕΤΟ et al. 
(1992) realizaram estudo cintilográfico e cineangiocardiográfico em 23 pacientes cha
gásicos que se queixavam de dor precordial, a fim de avaliar a possibilidade de causa 
isquêmica para esta anormalidade. Consideram que isquemia miocárdica, possivel
mente de natureza microvascular, possa contribuir para a gênese do sintoma. Julgam 
que os defeitos de captação definitivos encontrados em regiões da parede ventricular 
com alterações pronunciadas da movimentação, provavelmente correspondem a áre
as de necrose ou fibrose evidenciadas à necropsia de pacientes em vários estádios da 
doença de Chagas. 

Também em sua casuística, a maior parte destes defeitos de perfusão envolvia 
a região apical, sede sabidamente preferencial de lesões aneurismáticas na doença de 
Chagas. 

Na análise causal da hipocinesia segmentar e aneurismas ventriculares encon
trada em pacientes com epidemiologia positiva para doença de Chagas, deve-se con
siderar esta possibilidade etiológica e incluí-la no diagnóstico diferencial com a doen
ça coronariana. 



O emprego de técnicas radioisotópicas adquire relevo especial em pacientes 
com doenças pulmonares crônicas e com anormalidades da conformação torácica, 
nos quais a realização cie estudo ecocardiográfico pode estar dificultada ou mesmo 
impossibilitada. 

Realizando análise comparativa entre estes dois métodos propedêuticos, ARRE¬ 
AZA et al. (1983) consideram que a ecocardiografia bidimensional e o estudo cintilo¬ 
gráfico se complementam, sendo que o primeiro parece possibilitar detecção mais 
precoce da lesão apical, enquanto o segundo aparenta fornecer informações mais 
confiáveis e reprodutíveis com relação à função ventricular. Ressalta-se que a cintilo¬ 
grafia radioisotópica permite o estudo morfofuncional de ambos os ventrículos. 

A cardiologia nuclear compreende, assim, métodos propedêuticos não-invasi¬ 
vos de fácil realização, que fornecem informações valiosas para a avaliação, diagnós
tico e tratamento de pacientes chagásicos. O seu emprego criterioso, como o das 
demais técnicas não-invasivas aqui estudadas, deve ser considerado no diagnóstico 
complementar de casos selecionados em que se buscam informações mais precisas 
sobre a morfologia e função cardíacas, porém não constituindo substituto para as 
técnicas tradicionais de diagnóstico cardiológico. 
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