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                                                                  RESUMO 



RESUMO 

Lourenço, UR. Estudo clínico randomizado em chagásicos 

submetidos à  terapia de ressincronização cardíaca (TRC - 

Chagásico). São Paulo, 2016 83p, Tese (Doutorado) – Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, entidade associada da Universidade de 

São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO: A terapia de ressincronização cardíaca(TRC) tem se 

mostrado alternativa eficiente para pacientes com Insuficiência 

Cardíaca (IC) em uso terapia medicamentosa otimizada, com fração 

de ejeção reduzida e QRS largo. Apesar dos resultados positivos em 

pacientes de diversas etiologias, dados a despeito do efeito dessa 

terapia na cardiopatia chagásica são extremamente raros na 

literatura.  

OBJETIVOS: Avaliar a evolução clínica e funcional de pacientes 

chagásicos submetidos à terapia de ressincronização cardíaca, por 

meio de estudo clínico randomizado. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS: Foram incluídos pacientes com 

cardiopatia chagásica, em Classe funcional II, III ou IV da NYHA, em 

uso de terapia medicamentosa otimizada, fração de ejeção ≤ 35% e 

duração do QRS largo. O presente estudo clínico é prospectivo, de 

intervenção, randomizado, cego, com crossover e comparou as 

respostas clínicas e funcionais após duas fases: período de 2 meses 

com a TRC ligada e período de 2 meses com a TRC desligada. As 

variáveis analisadas foram distância percorrida no teste de caminhada 

de 6 minutos, classe funcional (NYHA), pontuação no teste de 

qualidade de vida do questionário de Minnesota, pontuação no teste 

de capacidade funcional no questionário SF 36, pico de extração de 

oxigênio no teste cardiopulmonar e fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo. 

RESULTADOS: Foram randomizados 34 pacientes sendo que seis 

não conseguiram completar as duas fases do estudo. A média da 

distância percorrida no Teste de Caminhada de 6 minutos foi 60 

metros maior no grupo TRC ligada (500,3 versus 439,8 metros; 

p<0,01), o teste de Qualidade de Vida (Questionário de Minnesota) 

apresentou escores estatisticamente melhores nos pacientes com 

TRC ligada (diferença entre os dois grupos de 12,2 pontos, p<0,05). A 



Capacidade Funcional avaliada pelo questionário SF 36 apresentou 

resultado a favor da TRC ligada (p<0,01). De modo semelhante, a 

Classe Funcional (NYHA) média foi significativamente inferior neste 

grupo (p<0,05). As variáveis estudadas no Teste Cardiopulmonar e os 

parâmetros Ecocardiográficos não atingiram diferenças com 

significância estatística entre os dois grupos.  

CONCLUSÃO: Os resultados encontrados neste estudo suportam o 

valor terapêutico da TRC em indivíduos com insuficiência cardíaca de 

etiologia chagásica com QRS largo. A estimulação biventricular 

promoveu melhora significativa dos sintomas, qualidade de vida, 

capacidade funcional e da distância percorrida no teste de caminhada. 

Estudos subsequentes são necessários para avaliação dos efeitos 

clínicos a longo prazo e o impacto em mortalidade desta modalidade 

terapêutica nos pacientes com cardiopatia chagásica.  

 

Descritores: Terapia de Ressincronização Cardíaca, Cardiomiopatia 

Chagásica, Insuficiência Cardíaca, Marca-passo Artificial, Ensaio Clínico 

Controlado Aleatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Lourenço, UR. Randomized clinical study in Chagas disease undergoing 

cardiac resynchronization therapy (CRT – Chagas` Disease). São Paulo, 

2012 83p. Thesis – Institute of Cardiology Dante Pazzanese, affiliated to the 

University of São Paulo. 

 

BACKGROUND: Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) has been shown 

one effective alternative for patients under optimal medical therapy, reduced 

ejection fraction (EF) and wide QRS. Despite the positive results in patients 

of several etiologies, data from this therapy in Chagas heart disease are 

extremely rare in the literature. 

OBJECTIVES: To evaluate the clinical and functional results of Chagas 

patients undergoing CRT through a randomized clinical trial. 

METHODS: There were included patients with Chagas cardiomyopathy, 

functional class II, III or IV of NYHA, under optimal drug therapy, EF ≤ 35% 

and wide QRS. This prospective, randomized, blinded, crossover study 

compared the clinical and functional responses after two phases: a two-

month period of CRT-on and a two-month period of CRT-off. The outcomes 

analyzed were: walked distance in 6 minutes, functional class (NYHA), 

quality of life by the Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire score, 

functional capacity by the questionnaire SF 36 score, Oxygen Extraction 

Peak in Cardiopulmonary Test and EF of the Left Ventricle. 

RESULTS: Thirty four patients were randomized but six patients failed to 

complete both study periods. The average distance walked in 6 minutes was 

60 meters higher in CRT-on group (500.3 vs. 439.8 meters, p <0.01), the 

Quality of Life (Minnesota Questionnaire) showed scores significantly better 

in patients with CRT- on (difference of scores between the two groups: 12.2, 

p <0.05). The functional capacity assessed by the SF-36 questionnaire 

showed better results in favor of CRT-on group (p <0.01). Similarly, the 

functional class (NYHA) was significantly lower in this group (p <0.05). The 

variables studied in Cardiopulmonary Testing and Echocardiographic 

parameters did not reach statistical significance between the two groups. 

CONCLUSION: The results of this study support the therapeutic value of 

CRT in patients with heart failure due to Chagas disease with wide QRS. The 

biventricular pacing significantly improved symptoms, quality of life, functional 

capacity and the distance walked in 6 minutes. Further studies are needed to 



evaluate the clinical long-term effects and the impact on mortality of this 

therapeutic modality in patients with Chagas heart disease. 

 

Descriptors: Cardiac resynchronization therapy; Chagas cardiomyopathy; 

Heart failure; Pacemaker; Clinical randomized controlled trial. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC) é definida como uma síndrome 

clínica resultante da disfunção cardíaca, estrutural e/ou funcional, que 

prejudica a ejeção e/ou o enchimento ventriculares1. Esta síndrome é o 

estágio final de diversas cardiopatias. 

No Brasil, à semelhança do que ocorre no mundo, a prevalência e 

incidência da insuficiência cardíaca vem aumentando progressivamente e 

representa um grande problema de saúde pública. De acordo com dados do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a ICC é responsável por aproximadamente 

um terço das internações em cardiologia, apresentando grande mortalidade 

hospitalar2,3. 

A ICC, além de onerar o sistema de saúde, apresenta elevado custo 

para o indivíduo e para toda a sociedade, pois resulta em piora da qualidade 

de vida, limitação funcional, alta morbidade e mortalidade. Dentre os 

pacientes que necessitam de hospitalização para compensação da ICC, a 

mortalidade anual pode chegar a 50%4. Este fato resultou em múltiplos 

esforços de toda comunidade médica no sentido de modificação deste 

cenário através do desenvolvimento de estratégias que possam melhorar a 

evolução clínica dos pacientes com ICC. 

A implementação de medidas terapêuticas farmacológicas e não 

farmacológicas no tratamento da ICC, recomendadas precocemente após o 

seu diagnóstico, tem permitido aumento da sobrevida dos pacientes3,5,6,7,8. 
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Desta forma, junto com a maior longevidade das populações e a 

incorporação de medidas de prevenção primária e secundária das doenças 

cardiovasculares, os pacientes têm conseguido melhor evolução clínica9,10,11. 

Dentre as medidas farmacológicas no tratamento da ICC, há estratégias 

terapêuticas consagradas e muito bem estabelecidas através de estudos 

clínicos randomizados como os inibidores da enzima conversora da 

angiotensina12,13, bloqueadores dos receptores da angiotensina II14, 

betabloqueadores15 e espironolactona7. Estas medidas visam diminuir as 

alterações neuro-hormonais e resultam em diminuição de morbidade e 

mortalidade.  

Há também, várias medidas não farmacológicas no tratamento da ICC, 

como modificações de hábitos de vida, especialmente os dietéticos16 e o 

tratamento cirúrgico. Este último detém o padrão ouro no tratamento da ICC 

refratária que é o transplante cardíaco17,18, o qual, entretanto, beneficia um 

pequeno número de pacientes. A cardiomioplastia e a ventriculectomia não 

demonstraram eficácia sustentada em longo prazo19,20. Por outro lado, em 

alguns pacientes a abordagem cirúrgica, por meio da revascularização 

miocárdica21, substituições22 ou plastias valvares23,24, pode corrigir problemas 

anatômicos e funcionais e proporcionar aumento da sobrevida. 

Além das terapias descritas, a estimulação cardíaca artificial através da 

ressincronização cardíaca, tem se mostrado alternativa altamente eficiente 

para uma população específica e bem selecionada de pacientes com ICC 
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que apresentam distúrbio de condução de estímulo elétrico inter e 

intraventricular, com QRS largo25.  

Cerca de 30% dos pacientes com ICC apresentam alterações no 

sistema de condução26 caracterizadas por prolongamento do QRS, mais 

frequentemente com morfologia de Bloqueio de Ramo Esquerdo (BRE). Esta 

anormalidade pode resultar em dessincronia ventricular, reconhecida como 

fator independente de morbimortalidade em diversos trabalhos27,28,29,30,31. 

As dessincronias podem ser atrioventricular, interventricular e 

intraventricular esquerda. Estas podem produzir efeitos desfavoráveis tanto 

em corações estruturalmente normais quanto em corações com função 

ventricular reduzida32,33,34,35. Recentemente foram descritas, também, as 

dessincronias intramiocárdica e transmural36. 

Os transtornos na condução atrioventricular podem levar ao atraso entre 

a contração atrial em relação à ventricular, dessincronia atrioventricular, 

resultando em regurgitação mitral no final da diástole e à redução do tempo 

do enchimento ventricular, limitando assim o volume diastólico. Além do 

mais, a sístole atrial pode ocorrer simultaneamente com o enchimento 

passivo precoce, reduzindo ainda mais o enchimento ventricular37,38,39,40. 

Os distúrbios de condução intraventricular levam a alterações na 

sequência de ativação do ventrículo esquerdo, ocasionando atraso na 

contração da parede ou dos segmentos relacionados ao respectivo distúrbio 

de condução e, consequentemente, dessincronia eletromecânica desses 

segmentos41,42 (dessincronia intraventricular) (Figura 1). Esta ativação tardia 
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de uma região do Ventrículo Esquerdo (VE) em relação aos outros 

segmentos, promove alterações contráteis e incremento do estresse 

intramiocárdico, resultado do desequilíbrio de forças entre as diversas 

regiões do VE.  

 

Figura 1 - Representação da ativação elétrica do ventrículo esquerdo na presença de 

bloqueio de ramo esquerdo. Ativação precoce do septo e atraso importante na 

ativação das regiões posteriores e laterais. (Adaptado de Prinzen et al, 2011) 

 

Esse desequilíbrio de forças regionais, comumente promove movimento 

contrátil anormal do septo em direção ao ventrículo direito, que se torna 

ainda mais retardado em relação ao VE. Ao final, pode ocorrer aumento do 

diâmetro sistólico final do VE e/ou redução da fração de ejeção regional. 
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Além disso, ocorre inversão da sequência usual diástole-sístole do VE e do 

Ventrículo Direito (VD), com abertura e fechamento tardios da valva aórtica e 

abertura tardia da valva mitral, resultando em gradiente de pressão anormal 

entre VE e VD (dessincronia interventricular). Por fim, o retardo no 

fechamento da valva aórtica e na abertura da valva mitral determinam 

redução no enchimento do VE41,43. 

Quando QRS é largo, seja por bloqueio de ramo ou por estimulação 

cardíaca artificial, as regiões do ventrículo precocemente ativadas iniciam a 

contração com baixa pré-carga ao passo que, aquelas ativadas tardiamente 

o fazem em regime de alta pré-carga. Isto promove o adelgaçamento das 

primeiras e, contrariamente, a hipertrofia das últimas. O resultado é um 

indesejável remodelamento estrutural progressivo, cuja heterogeneidade 

pode ser avaliada pela ecocardiografia.  Mecanismos adicionais, como 

alterações neuroendócrinas, alterações nos canais de cálcio tipo L e nas 

proteínas de expressão, desarranjo miofibrilar, fibrose, deposição de tecido 

gorduroso, defeitos de perfusão tecidual44,45 e variado grau de regurgitação 

mitral contribuem de forma direta para o comprometimento miocárdico. A 

associação desses mecanismos desencadeia e perpetua um ciclo 

fisiopatológico (Figura 2) que promove remodelamento ventricular e 

alterações contráteis e hemodinâmicas, podendo culminar na redução da 

eficiência funcional do coração41,43. 
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Figura 2: Fluxograma dos mecanismos fisiopatológicas relacionados com a 

dessincronia ventricular e disfunção miocárdica. 

A dessincronia cardíaca tem reconhecido impacto deletério na ICC. 

Assim, a Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC) surgiu como 

promissora técnica para correção do transtorno elétrico e, 

consequentemente, do transtorno mecânico, por meio da estimulação 

cardíaca artificial46. Esta pode ser realizada pela estimulação biventricular ou 

bifocal direita; a primeira promove ressincronização transversal e a segunda, 

longitudinal (ponta-base), conforme demonstrado na figura 3. 
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Figura 3 – Esquema dos tipos de resincronização ventricular mais comumente 

utilizados. Neste estudo foi empregada a ressincronização biventricular endocárdica 

ou endo-epicárdica (A e B). 

 

A TRC realizada pela estimulação bifocal direita foi desenvolvida em 

1996, nos Serviços de Marca-passo do IDPC e de Arritmias do HCor em São 

Paulo-SP, por Pachón et al. É realizada através do implante de dois 

eletrodos no ventrículo direito (ponta e septo interventricular próximo ao feixe 

de His, na via de saída do VD), com a maior distância possível entre eles (3-

C). A experiência inicial demonstrando os benefícios desta técnica foi 

publicada em 200147. 

A TRC realizada pelos ressincronizadores biventriculares é a mais 

largamente utilizada e foi idealizada por Bakker48 em 1994. É um 

procedimento invasivo, em que, adicionalmente à técnica do implante do 

marca-passo atrioventricular convencional, é colocado um cabo eletrodo na 

parede lateral ou póstero-lateral do VE através do seio coronário, ou sob 
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visão direta, através de toracotomia (sistema endo-epicárdico, 3-B). Esta 

técnica tomou grande impulso, principalmente pelo fato de ter sido 

repetidamente avaliada por grandes estudos randomizados. 

O primeiro estudo clínico randomizado que demonstrou benefícios 

clínicos e funcionais com esta terapêutica foi publicado em 2001 por Cazeau 

et al49. Estudo realizado com 67 pacientes com ICC avançada, de etiologia 

isquêmica e idiopática, classe funcional (CF) III da NYHA, em ritmo sinusal, 

duração do QRS ao eletrocardiograma maior que 150 ms, fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo menor que 35% e diâmetro diastólico final maior que 

60 mm, com terapia medicamentosa otimizada. Foi demonstrado aumento 

de 23% da distância percorrida (teste de caminhada de 6 minutos), aumento 

de 8% do consumo de oxigênio (teste cardiopulmonar), melhora significativa 

da qualidade de vida (Minnesota Questionnaire) e redução em 67% das 

hospitalizações. Posteriormente, vários estudos multicêntricos randomizados 

controlados foram publicados50,51,52,53,54,55,56,57, demonstrando melhora clínica, 

funcional e redução de morbidade e mortalidade. Mais recentemente, 

grandes estudos5,58 demonstraram benefícios da TRC para os pacientes 

classe funcional I e II de IC (NYHA). 

Embora os resultados dos estudos sejam promissores, as análises das 

respostas individuais revelam que cerca de 30% dos pacientes não 

respondem à TRC quando o critério de resposta é a melhora clínica. Este 

número pode ser maior quando o critério de resposta à terapia é a melhora 

da FEVE ou do remodelamento VE52,59,60,61
. 
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A Doença de Chagas representa uma importante causa de morte em 

pacientes com ICC na América Latina sendo inclusive recentemente 

encontrada nos Estados Unidos e Europa devido à migração62,63
.
 Desta 

forma, justifica-se a necessidade de maiores estudos desta importante 

patologia pela comunidade científica. É largamente conhecido que, nesta 

patologia, 15 a 30% dos pacientes apresentam distúrbios do sistema excito-

condutor ocasionando alargamento do QRS, seja pelos bloqueios de ramo 

ou pela necessidade de estimulação cardíaca artificial permanente. Desta 

forma, a terapia de ressincronização cardíaca passou a ser cada vez mais 

considerada no tratamento da cardiopatia chagásica crônica. 

Escores de risco de mortalidade em pacientes chagásicos foram 

publicados em 2006 por Rassi A Jr. et al64 e, dentre os principais preditores 

independentes de morte, encontram-se a presença de cardiomegalia à 

radiografia de tórax, classe funcional III ou IV de IC (New York Heart 

Association - NYHA) e disfunção ventricular sistólica ao ecocardiograma. 

Estima-se que pacientes com estas características apresentem uma 

mortalidade de 53% em cinco anos. Entretanto, estes escores não 

consideram a presença de QRS largo. 

Apesar da gravidade desta forma de cardiopatia, a maioria das 

terapêuticas (medicamentosas e não-medicamentosas) é baseada em 

extrapolações de estudos realizados em populações de pacientes com 

miocardiopatia isquêmica ou dilatada.  
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Há na literatura apenas estudos clínicos não randomizados citando a 

utilização da terapia de ressincronização cardíaca em chagásicos65. 

Consequentemente, as recomendações desta terapêutica nesta cardiopatia 

derivam-se de estudos internacionais, nos quais não foram incluídos 

pacientes chagásicos. Adicionalmente, o alargamento do QRS nesta 

patologia é mais comumente ocasionado por bloqueio do ramo direito o qual, 

foi poucas vezes incluído nos estudos randomizados de ressincronização. 

Estes fatos demonstram a necessidade de realização de estudos para tentar 

definir a utilidade desta terapia na cardiopatia chagásica. 
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2.  OBJETIVOS 

      2.1  Objetivo primário 

Avaliar a evolução clínica e funcional de pacientes chagásicos 

submetidos à terapia de ressincronização cardíaca, por meio de estudo 

clínico randomizado. 

      2.1  Objetivo secundário 

Avaliar os preditores de resposta clínica e funcional dos pacientes 

chagásicos submetidos à terapia de ressincronização cardíaca. 
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3.  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

O protocolo de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo-SP, 

protocolo número 4152, e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo – SP, protocolo número 039/10. 

3.1. Tipo de estudo 

Estudo clínico prospectivo, de intervenção, randomizado, cego. 

3.2. População de estudo 

Pacientes chagásicos acompanhados nos ambulatórios de marca-passo, 

miocardiopatias, insuficiência cardíaca e eletrofisiologia do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia (IDPC) e/ou no ambulatório de marca-passo da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – SP ou 

encaminhados por outros serviços para ressincronização cardíaca. 

3.2.1. Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão no estudo foram: 

 Idade ≥ 18 anos; 
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 Portadores de cardiopatia chagásica (duas sorologias positivas 

para T. cruzi); 

 Classe funcional II, III e IV de IC (NYHA). Pacientes em classe 

funcional IV deveriam estar estáveis clinicamente por pelo 

menos dois meses; 

 Tratamento medicamentoso para IC máximo tolerado pelo 

paciente, incluindo  betabloqueador, espironolactona, inibidor da 

enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor 

da angiotensina, estável por pelo menos um mês da data de 

inclusão no estudo; 

 Pacientes recebendo betabloqueador deverão estar com dose 

estável por, pelo menos, 3 meses; 

 QRS com duração > 120 ms ao eletrocardiograma de 12 

derivações; 

 Fração de ejeção do VE ≤ 35% e diâmetro diastólico do 

ventrículo esquerdo ≥ 55 mm ao ecocardiograma. 

 Assinatura do termo de consentimento informado; 

 Ambos os sexos. 

3.2.2. Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão no estudo foram: 
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 Pressão arterial sistólica menor que 80 mmHg ou maior 140 

mmHg; 

 Portadores de fibrilação atrial; 

 Acidente vascular cerebral em período < 3 meses; 

 Associação com outro tipo de cardiopatia (exemplos: hipertrófica, 

restritiva, valvar, isquêmica); 

 Impossibilidade de acompanhamento no IDPC ou ISCMSP; 

 Impossibilidade de realização do teste de caminhada ou do teste 

ergoespirométrico; 

 Impossibilidade de responder aos questionários de qualidade de 

vida; 

 Gestante ou mulher com possibilidade de engravidar no período 

do estudo; 

 Insuficiência renal (creatinina sérica > 2.5 mg/dl); 

 Enzimas hepáticas > que 2 vezes o valor normal; 

 Hemoglobina < 9 g/dL; 

 Doença pulmonar obstrutiva crônica grave (em uso de corticóides 

e/ou agonistas beta 2 e/ou teofilinas); 

 Desistência do paciente em continuar no estudo; 

 Expectativa de vida menor que um ano; 

3.3.  Delineamento do Estudo 

O estudo realizou-se em 3 fases:  
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 Primeira fase ou fase de seleção (pré-implante); 

 Segunda fase ou fase cirúrgica (implante);  

 Terceira fase ou fase de randomização da programação com a 

ressincronização ligada ou desligada; 

3.3.1 Primeira fase ou fase de seleção (pré-implante) 

Esta fase foi composta de investigação clínica através de história clínica, 

classe funcional (NYHA), exame físico (Anexo), aplicação do Teste de 

Qualidade de Vida (SF 36 e Minnesota)66,67,68,69 , teste de caminhada de 6 

minutos70 e realização dos exames: eletrocardiograma (ECG),  RX de tórax 

(incidências póstero anterior e perfil), exames laboratoriais, ecocardiograma 

com Doppler transtorácico e teste ergoespirométrico. 

A presença de coronariopatia foi excluída utilizando-se angiotomografia 

de coronária, cintilografia miocárdica ou cineangiocoronariografia realizadas 

conforme critério clínico. 

3.3.2 Segunda fase ou fase cirúrgica 

Durante a fase cirúrgica realizou-se o implante do marca-passo 

atriobiventricular (ressincronizador cardíaco). Os implantes foram realizados 

preferencialmente por via transvenosa. Porém, em caso de insucesso no 
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implante do eletrodo no ventrículo esquerdo por esta via, este foi realizado 

por meio de minitoracotomia lateral esquerda. 

Cerca de 24h após o implante, os pacientes foram submetidos à 

radiografia de tórax, eletrocardiograma e avaliação do dispositivo implantado 

por telemetria.  

3.3.3 Terceira fase ou fase de randomização 

Após a confirmação da adequada funcionalidade do dispositivo cardíaco 

eletrônico implantado, utilizando-se a telemetria, os pacientes foram 

randomizados em grupo 1 - TRC ativa (ressincronização cardíaca ligada) ou 

grupo 2 – TRC inativa (ressincronização cardíaca desligada – modo de 

programação: DDI ou VVI com frequência de estimulação mínima de 40 

batimentos por minuto). Após dois meses da randomização, a 

ressincronização cardíaca do grupo 1 foi  desligada e a ressincronização do 

grupo 2 foi ligada (crossover) e foram seguidos por mais dois meses. 

Nesta fase, o estudo foi realizado por duas equipes médicas, sendo uma 

responsável pelo acompanhamento clínico do paciente e outra responsável 

pelo acompanhamento eletrônico do dispositivo cardíaco implantável. O 

médico clínico não foi informado se a TRC estava ligada ou desligada. Caso 

o clínico tomasse conhecimento da programação do aparelho, esta não 

deveria ser mencionada ao paciente em nenhum momento; este fato 
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garantiu que o estudo fosse cego, ou seja, o paciente não foi informado a 

respeito dos diferentes momentos de programação do dispositivo. 

Os pacientes foram submetidos à reavaliação através de exame clínico, 

classe funcional (NYHA), questionários de qualidade de vida, teste de 

caminhada de 6 minutos, Teste Ergoespirométrico e Ecocardiograma ao 

término das fases: TRC ligada e desligada. 

 3.3.4 Desenho do estudo 

Representação esquemática do desenho do estudo (Figura 4): 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fluxograma do Estudo 
 
TRC ativa = terapia de ressincronização cardíaca ligada 

TRC inativa = terapia de ressincronização cardíaca desligada 

CO1 = momento do “crossover” 

CO2 = término do “crossover” 

24 H 2 MESES 2 MESES 
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3.4.  Avaliação clínica na fase de seleção (pré-implante) 

A avaliação foi realizada no ambulatório de marca-passo do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC) ou no ambulatório de marca-passo 

da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – SP, de acordo 

com anexo 1 (Ficha de avaliação inicial do paciente). Identificou-se a 

sintomatologia dos pacientes, avaliação da classe funcional (NYHA), os 

antecedentes pessoais, medicações em uso, realização de exame físico, 

avaliação dos exames realizados, solicitação de exames para exclusão de 

cardiopatias associadas de acordo com cada caso. Em todos os pacientes 

foi realizado ecocardiograma no IDPC. Caso não houvesse duas sorologias 

para Chagas estas foram realizadas. Se o paciente preenchesse todos os 

critérios de inclusão e desde que eliminados todos os critérios de exclusão, 

prosseguiu-se a realização dos exames: teste cardiopulmonar, teste de 

caminhada de 6 minutos e aplicação dos testes de qualidade de vida. 

3.5.  Eletrocardiograma 

O eletrocardiograma de superfície de 12 derivações convencionais foi 

registrado na velocidade de 25 mm por segundo e amplitude de 10 mm por 

milivolt, realizado na Seção de Eletrocardiografia do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia ou na Irmandade da Santa Casa de São Paulo-

SP. 
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A avaliação das medidas dos intervalos PR, do complexo QRS e 

classificação dos distúrbios de condução foram aferidas por consenso entre 

dois observadores, de acordo com as Diretrizes Brasileira e Norte Americana 

de Eletrocardiografia71,72. 

3.6.  Ecocardiograma  

O exame ecocardiográfico foi realizado em aparelho Vivid
® (GE 

Vingmed, System VII, Horton, Norway), no Serviço de Ecocardiografia do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo, seguindo as 

orientações de planos de corte e de imagem publicadas pela Sociedade 

Americana de Ecocardiografia73,74, assim como as recomendações quanto 

às medidas lineares e volumétricas do ventrículo esquerdo, a quantificação e 

qualificação das disfunções valvares e as medidas convencionais das 

imagens ao Doppler. Foi realizado na fase de seleção, ao final de cada fase 

de randomização e também para ajuste dos intervalos atrioventricular e 

interventricular do DCEI. Houve avaliação de dessincronia pelo modo M e 

Doppler tecidual75 na fase de seleção. 

3.7  Radiografia de tórax 

Foi realizado na fase de seleção, no pré e pós implante do DCEI (fase 

cirúrgica); e antes da fase de randomização ou em outros momentos de 

acordo com critérios clínicos. 
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Nas fases de seleção e pré-implante foram realizadas as incidências 

póstero anterior e perfil; nos demais momentos foram acrescentadas as 

incidências oblíquas direita e esquerda para melhor avaliação do eletrodo do 

VE. 

3.8.  Exames laboratoriais 

A análise laboratorial constou de dosagem de creatinina, uréia, 

hematócrito, hemoglobina, TGO, TGP e outros à critério clínico.  

3.9.  Teste de caminhada de 6 minutos  

Teste realizado em três momentos (fase pré-implante, previamente a 

realização do crossover e no final do período de crossover) por 

fisioterapeuta treinado da seção de reabilitação cardiovascular do IDPC. Foi 

realizado em corredor plano, entre dois pontos demarcados com distância 

conhecida de 30,5 metros, conforme descrito por Guyatt GH et al em 198576  

para pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Foi registrada a distância 

total percorrida em metros. 

Todos os testes foram realizados no período matutino. Os pacientes 

eram instruídos a caminhar de um ponto a outro e a percorrer a maior 

distância possível durante o tempo de 6 minutos. O fisioterapeuta 

acompanhava e informava o tempo a cada dois minutos e o encorajava a 
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cada 30 segundos para continuar mantendo a boa caminhada, no entanto, 

foi permitida pausa para descanso se necessário. 

3.10.  Teste ergoespirométrico ou cardiopulmonar (TCP) 

O Teste ergoespirométrico, também conhecido como Teste 

Cardiopulmonar, foi realizado sempre no período matutino com medida 

direta dos gases expirados em equipamento de análise direta “respiração a 

respiração” da marca Medical Graphics Corporation (Minnesota EUA) 

modelo CARDIOO2
® com plotagem em tempo real da média de sete 

respirações. Foram coletados e medidos os fluxos expiratórios a cada ciclo 

respiratório por meio de oclusor nasal e adaptador bucal acoplado a 

pneumotacômetro de diferença de pressão (Tubo de Pitot)77, que é 

descartável, não valvulado, e com 20 ml de espaço morto. Adicionalmente, 

por meio de linha de captação direta do pneumotacômetro, o oxigênio 

expirado foi medido em célula de zircônio a cerca de 700C por diferença de 

tensão e o dióxido de carbono em janela de absorção infravermelha. As 

condições de temperatura (sala mantida entre 20 a 23C), umidade relativa 

do ar (termo-higrômetro) e pressão barométrica (barômetro de Toricelli) 

foram registradas no equipamento todas as manhãs quando da calibração 

com misturas conhecidas de oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. A 

espirometria de repouso foi realizada no mesmo equipamento, antes do 

primeiro teste cardiopulmonar, para avaliar a função pulmonar, afastar 

doenças pulmonares e em especial fornecer a ventilação voluntária máxima, 
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necessária ao cálculo da reserva ventilatória. O protocolo de exercício em 

esteira escolhido foi o de Bruce modificado ICC. A marca da esteira utilizada 

foi INBRAMED modelo KT 10000® (RS, Brasil) 

Para avaliar a capacidade funcional máxima, os pacientes foram 

orientados a dormir no mínimo oito horas na noite de véspera, não ingerir 

álcool por três dias, não fumar no dia do exame e manter toda a medicação 

de uso regular. 

3.11.  Teste de qualidade de vida 

Para a avaliação da qualidade de vida de todos os pacientes envolvidos 

no estudo, foi utilizado um questionário para portadores de insuficiência 

cardíaca, elaborado pela Universidade de Minnesota, denominado 

originalmente Living with Heart Failure Questionnaire78, e também o 

questionário SF 36. Foram aplicados na fase de seleção e no final de cada 

etapa. 

3.11.1  The Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

Esse questionário foi devidamente validado por estudos internacionais 

randomizados79,69 e também em nosso país com tradução e validação para a 

língua portuguesa por Carrara80. O questionário, aplicado aos pacientes 

antes do implante do DCEI e após 2 meses de cada fase da randomização 

(TRC ligada e desligada), é constituído de 21 perguntas que abordam os 
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reflexos da ICC que dificultaram os pacientes de viver como eles gostariam 

por restrições de ordem física, psíquica, social, econômica, laborativa e 

recreativa. O anexo 2 mostra o questionário de qualidade de vida traduzido 

para o português. Para cada questão pode ser atribuído um valor de 0 (zero) 

a 5 (cinco), sendo o maior escore indicativo de pior qualidade de vida. O 

escore total é obtido por meio da soma dos 21 itens, com intervalo possível 

de 0 a 105.  

3.11.2  SF 36 

O SF-36 (Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey), 

anexo 3, é um instrumento de avaliação da qualidade de vida composto por 

36 itens que englobam 8 escalas ou componentes: capacidade funcional, 

aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, 

aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta escore final de 0 a 100, no 

qual zero corresponde a pior estado geral de saúde e 100 a melhor estado 

de saúde81,82. 

3.12.  Implante do dispositivo cardíaco eletrônico implantável (DCEI) 

Procedimento realizado no centro cirúrgico da Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo-SP, em sala contendo dispositivo de 

fluoroscopia (intensificador de imagens) com recurso de congelamento de 

imagem, equipamento para monitoração eletrocardiográfica contínua, 
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aparelho para monitoração não invasiva da pressão arterial, oxímetro de 

pulso, eletrocautério, cardiodesfibrilador externo, marca-passo externo 

temporário, analisador e programador de marca-passo e suporte para 

emergências e complicações.  

Os médicos responsáveis pelo procedimento eram habilitados pelo 

Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (DECA). A escolha do 

fabricante do material foi de acordo com a preferência do cirurgião 

responsável. 

Os pacientes estavam em jejum de 6h a 8h e recebiam antibiótico 

profilático (Cefazolina 2g IV) na indução anestésica ou antes do 

procedimento. 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob sedação ou anestesia 

geral com suporte ventilatório, por anestesista presente na sala cirúrgica 

durante todo o processo.  

A cirurgia consistiu em incisão e confecção de bolsa no subcutâneo na 

região infraclavicular do lado escolhido, direito ou esquerdo; passagem dos 

eletrodos de átrio direito, ventrículos direito e esquerdo por via transvenosa. 

A estimulação ventricular esquerda foi preferencialmente realizada 

utilizando-se o seio coronariano como acesso, pois torna o procedimento 

menos invasivo83, tendo como objetivo o posicionamento do eletrodo na 

região lateral esquerda ou látero posterior do VE. Em caso de insucesso 

desta via, o implante foi realizado por mini toracotomia lateral esquerda com 

implante de eletrodo epicárdico sob visão direta. Ao final do procedimento foi 
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realizada uma varredura fluoroscópica para confirmar o posicionamento dos 

eletrodos e diagnóstico precoce de possíveis complicações, tais como, 

pneumotórax ou hemotórax.  

A associação do cardioversor desfibrilador ao ressincronizador cardíaco 

ocorreu a critério clínico de acordo com cada caso. 

O paciente permaneceu internado por pelo menos 24 h após implante. 

Neste período foi realizado RX de tórax, eletrocardiograma e avaliação do 

dispositivo por telemetria. Caso não houvesse complicações e a 

funcionalidade do DCEI estivesse adequada realizou-se randomização e 

posterior alta hospitalar. 

O posicionamento do eletrodo do VE foi avaliado pelo RX de tórax e 

caso fosse considerado inadequado (posição anteriorizada: septo 

interventricular ou VD) foi indicado reposicionamento e na impossibilidade 

deste, o caso foi excluído. Nas Figuras 5 e 6 seguem radiografias de tórax 

nas incidências póstero-anterior, perfil e oblíqua esquerda, posicionamento 

do eletrodo considerado adequado e inadequado, respectivamente.  
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Figura 5 - Radiografias de tórax para avaliação da posição dos eletrodos nas 

incidências póstero-anterior (A), perfil (B) e oblíqua esquerda (C). Eletrodo implantado 

pelo seio coronário em posição póstero-lateral do Ventrículo Esquerdo. 

Posicionamento do eletrodo de VE considerado adequado. 

 

Figura 6: Radiografias de tórax nas incidências póstero-anterior (A), lateral (B) e 

oblíqua esquerda (C) evidenciando eletrodo implantado pelo seio coronário em 

posição anteriorizada. Posicionamento do eletrodo de VE considerado inadequado. 
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3.13.  Seguimento clínico na fase de randomização 

Realizado por meio de consultas mensais ou com periodicidade maior de 

acordo com a necessidade de cada caso.  

Nas consultas, o paciente foi interrogado a respeito de sintomatologia, 

do uso das medicações, sendo realizado exame físico, conforme anexo. 

Caso utilizasse betabloqueador, IECA ou BRA, estes não tiveram suas 

doses modificadas durante o período de estudo. 

O tratamento medicamentoso foi mantido sem modificações exceto 

quanto à dose do diurético. No caso de intercorrências clínicas importantes, 

estas foram tratadas conforme as recomendações habituais. 

Eletrocardiograma adicional foi realizado em caso de ocorrência de 

bradiarritmia, taquiarritmia ao exame físico ou suspeita de síndrome 

coronariana aguda. 

3.14.  Seguimento eletrônico dos DCEIs 

A primeira avaliação ambulatorial do dispositivo ocorreu entre o décimo 

e o décimo quarto dia de pós-operatório. Nesta avaliação foi mantido o modo 

de programação de acordo com a randomização, TRC ligada ou desligada, 

definida na enfermaria (antes da alta hospitalar). As demais avaliações 

foram mensais até o término do estudo. 
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Em cada avaliação eletrônica do dispositivo, os limiares de estimulação 

e sensibilidade, condições da bateria, integridade dos eletrodos, registro de 

eventos arrítmicos e percentual de estimulação ventricular foram checados. 

Em caso de anormalidades deu-se prioridade à correção por meio de 

reprogramação. Na impossibilidade desta, foi indicado novo procedimento 

cirúrgico. 

Após período mínimo de dois meses em cada fase, TRC ligada ou 

desligada, os exames de avaliação foram realizados e procedeu-se à 

modificação da programação. Caso estivesse com TRC ligada (modo de 

programação DDD com estímulo biventricular) modificou-se para TRC 

desligada e caso desligada (DDI ou VVI com FC mínima de 40 ppm) 

modificou-se para TRC ligada. 

Após o término das duas fases da randomização, foi realizada avaliação 

clínica juntamente com todos os exames e definiu-se o melhor modo de 

programação do ressincronizador. Os dispositivos tiveram seus intervalos 

atrioventricular e intraventricular avaliados e ajustados por meio de 

ecocardiografia com Doppler. 

Foram permitidas modificações na programação no DCEI (TRC 

desligada para ligada) caso ocorresse bradiarritmia com comprometimento 

hemodinâmico. 
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3.15.  Análise estatística 

As variáveis quantitativas foram representadas por médias e desvios-

padrão. Para as variáveis qualitativas foram calculadas as frequências 

absolutas e relativas. 

A normalidade dos dados foi testada por meio do teste de Shapiro-Wilk 

(utilizado para tamanho amostral menor que 50)84. 

A comparação pareada entre os grupos foi realizada com o teste t de 

Student84 ou, quando a suposição de normalidade dos dados foi rejeitada, 

utilizou-se o teste não-paramétrico de Wilcoxon. 

O teste de Mann-Whitney foi empregado para avaliação comparativa as 

variáveis numéricas entre os grupos considerados respondedores e não-

respondedores a TRC. 

A comparação dos grupos ao longo das avaliações foi  obtida pela 

Análise de Variância com medidas repetidas85. Quando a suposição de 

normalidade dos dados foi rejeitada, usamos o teste não-paramétrico de 

Friedman84. 

Para teste de homogeneidade entre as proporções utilizou-se o teste 

exato de Fisher84 (quando ocorreram frequências esperadas menores de 5). 

O teste não-paramétrico de McNemar84 foi utilizado para a comparação 

dos grupos ao longo das avaliações em relação às proporções. 
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A análise estatística foi realizada com software SPSS 17.0 for 

Windows86. O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%.  

Extrapolando-se os dados obtidos de outros estudos de pacientes 

sintomáticas com Fração de ejeção reduzida, estimamos uma taxa de 

mortalidade de 10% para o período do estudo e ainda 20% de interrupção 

prematura do estudo pela presença de Insuficiência Cardíaca Instável. 

Tomando como hipótese que o grupo com TRC ativada apresentaria uma 

distância percorrida 10% maior no Teste de Caminhada de 6 minutos e 

considerando-se um intervalo de confiança de 95% com poder de 95%, o 

número amostral calculado foi de 22 pacientes. Entretanto, considerando as 

perdas por óbito ou por interrupção prematura, a meta de tamanho amostral 

foi de 32 pacientes.  
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4.  RESULTADOS  

No período de 27 de janeiro de 2012 a 23 de dezembro de 2014 foram 

incluídos 44 pacientes com cardiopatia chagásica crônica. Previamente à 

fase de randomização dez pacientes foram excluídos: quatro em função de 

óbito antes do implante do dispositivo, três por insucesso do implante de 

eletrodo em ventrículo esquerdo e outros três em função de posicionamento 

inadequado do eletrodo do VE. Portanto, foram randomizados e serão 

considerados para análise neste estudo um total de 34 pacientes. 

4.1 Característica dos pacientes estudados 

A população estudada apresenta idade média 54±12,6 anos, sendo 

composta predominantemente por indivíduos do sexo masculino (76,5%). 

Todos pacientes preencheram critérios para o diagnóstico de miocardiopatia 

de etiologia chagásica e, no momento basal do estudo, 19 pacientes (55,9%) 

encontravam-se em classe funcional (NYHA) II e os outros 15 pacientes 

(44,1%) em classe funcional III. As características clínicas basais estão 

sintetizadas na Tabela 1.  

 Em relação à terapia medicamentosa, beta-bloquedores estavam 

sendo utilizados por 91,2% dos pacientes, IECA ou BRA por 94,1%, 

espironolactona por 85,3% e diuréticos de alça por 82,3% do total de 

indivíduos. A amiodarona apresentava prevalência de uso de 55,9% e 

digitálicos eram utilizados 14,7% dos indivíduos.  
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Tabela 1 – Característica clínicas basais da população do estudo  

Características basais n = 34 

Idade (anos) 54,5 ± 12,6 

Sexo masculino - n (%) 26 (76,5%) 

Peso (kg) 66 ± 12,2 

Classe Funcional (NYHA) - n (%) 
 

  
Classe Funcional II 

  
19 (55,9%) 

  
Classe Funcional III 
  

15 (44,1%) 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 91,0 ± 11,6 

Frequência cardíaca (bpm) 64,0  ±  7,9 

Duração QRS (msec) 162,3 ± 19,1 

Morfologia de bloqueio de ramos esquerdo - n (%) 14 (41,2%) 

Medicações em uso - n (%) 
 

  Betabloqueador 31 (91,2%) 

  IECA ou BRA 32 (94,1%) 

  Espironolactona 29 (85,3%) 

  Diurético de alça 28 (82,3%) 

  Digital 5 (14,7%) 

  Amiodarona 19(55,9%) 

  AAS ou anticoagulante oral 22 (64,7%) 

 
Estatina 12 (35,3%) 

 

A dislipidemia foi a morbidade mais prevalente (41,2%), seguida pela 

hipertensão arterial sistêmica (29,4%) e acidente vascular encefálico prévio 

(20,6%). Do total de pacientes, 25 (73,5%) apresentavam pelo menos uma 

internação prévia em decorrência de morbidade cardiovascular. A respeito 

dos hábitos sociais, tabagismo foi reportado por 41,2% e etilismo por 23,5% 

dos pacientes. 
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 Em relação à sintomatologia, a dispneia foi um achado quase universal, 

sendo reportado por 97% dos indivíduos. Tontura foi relatada por 73,5% e 

dor torácica ou epigástrica por 22 indivíduos (64,7%). Os antecedentes 

pessoais e prevalência dos sintomas estão demonstrados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Antecedentes patológicos e sintomatologia basal da   

população de estudo 

Antecedentes pessoais - n (%) n = 34 

  Tabagismo (atual ou prévio) 14 (41,2%) 

  Etilismo (atual ou prévio) 8 (23,5%) 

  Hipertensão arterial sistêmica 10 (29,4%) 

  Diabetes melittus 4 (11,8%) 

  Dislipidemia 14 (41,2%) 

  Acidente vascular cerebral prévio 7 (20,6%) 

  Megaesôfago e/ou megacólon 2 (5,9%) 

  Internações prévias por morbidade cardiovascular 25 (73,5%) 

Presença de Sintomas - n (%) 
 

 
Dor torácica e/ou epigástrica 22 (64,7%) 

 
Dispneia 33 (97,0%) 

 
Ortopneia ou DPN 10 (29,4%) 

 
Tontura 25 (73,5%) 

 
Palpitações 16 (47,0%) 

 
Pré-sincope ou síncope 19 (55,9%) 

   

 

Dos 34 pacientes estudados, 24 (70,6%) encontravam-se em ritmo 

sinusal e 10 em ritmo de marca-passo. A duração média do QRS foi de 

162,3 ± 19,1 milissegundos e, nos pacientes que apresentavam ritmo 

sinusal, a média do intervalo PR foi de 217,2 ± 51,0 milissegundos. 
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A morfologia de bloqueio de ramo esquerdo foi identificada em 41,2% 

dos pacientes, seguido pela associação do bloqueio de ramo direito com 

bloqueio divisional anterior esquerdo encontrada em 35,3% dos casos. Cinco 

pacientes (14,7%) apresentavam padrão de bloqueio de ramo esquerdo nas 

derivações do plano frontal e morfologia de bloqueio de direito nas 

derivações precordiais sendo classificados com portadores de bloqueio de 

ramo bilateral. 

Ao ecocardiograma, o grupo estudado apresentou aumento ventricular 

esquerdo em todos os casos (média do diâmetro diastólico final de 72,0 ± 

8,2 mm). O aumento do átrio esquerdo estava presente em 27 pacientes 

(79,4%) e a fração de ejeção do VE média foi de 28,8  ±  4,9%. Insuficiência 

mitral moderada ou importante foi evidenciada em 26,5% dos exames. 

O teste cardiopulmonar realizado no momento basal evidenciou um pico 

de extração de oxigênio (VO2 pico) médio de 16,7 ± 4,6 ml.kg.min-¹ e a 

relação VE/VCO2 slope de 40,3 ± 12,6. A distância média percorrida no 

teste de caminhada de 6 minutos foi de 448 metros. Os resultados dos 

exames complementares estão sumarizados na Tabela 3. 

 

 

 

 



39 

 

Tabela 3 – Resultado de exames complementares basais da população 

de estudo. 

Exames complementares n = 34 

Exames laboratoriais (média ± DP) 
 

  Hemoglobina (g/dL) 14,2  ±  1,5 

  Hematócrito (%) 43,4  ±  4,7 

  Sódio (mmol/L) 139,1 ± 3,5 

  Ureia (mg/dL) 44,1 ± 15,3 

  Creatinina (mg/dL) 1,1 ±  0,3 

  AST (U/L) 29,7 ± 11,3 

  ALT (U/L) 32,2 ± 15,1 

Eletrocardiograma (n=34)  
 

  Ritmo Sinusal 24 (70,6%) 

 
Intervalo PR - pacientes em ritmo sinusal (msec) 217,2 ± 51,0 

 
Duração do QRS (msec) 162,3 ± 19,1 

  Ritmo de marca-passo  10 (29,4%) 

 
           Atrial 03(8,8%) 

 
           Atrioventricular 07(20,6%) 

  Bloqueio de ramo esquerdo                14 (41,2%) 

 
          Espontâneo 07(20,6%) 

 
          Induzido por estimulação cardíaca artificial 07(20,6%) 

  Bloqueio de ramo direito associado ao BDASE 12 (35,3%) 

  Bloqueio de ramo bilateral   5 (14,7%) 

Ecocardiograma  
 

  Diâmetro diastólico final (mm)  72,0  ±  8,2 

  Volume diastólico final (ml) 226,6  ±  62,7 

  Fração de ejeção do VE - Simpson (%) 28,8  ±  4,9 

  Diâmetro do átrio esquerdo – mm 45,5  ±  5,4 

  Insuficiência Mitral 
 

  Ausente ou discreta 25 (73,5%) 

  Moderada ou importante 9 (26,5%) 

  Avaliação de sincronia (n=31) 
 

  Presença de dissincronia Interventricular 14 (45,2%) 

  Presença de dissincronia Intraventricular 31 (100%) 

Teste cardiopulmonar 
 

  VO2 pico (ml.kg.min-¹)  16,7 ± 4,6 

  Percentual do VO2 máximo predito (%) 50,4 ± 15,3 

 
VE/VCO2 slope 40,3 ± 12,6 

Teste de Caminhada 6 min (metros) 
 

 Distância percorrida 448,4 ± 113,2 
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4.2 Dados Cirúrgicos (fase cirúrgica) 

O implante do CDI associado ao ressincronizador foi realizado em 19 

pacientes (55,9%), enquanto ressincronizador isolado foi implantado nos 

demais. A via de acesso ao VE preferencial foi o seio coronariano (73,5% 

dos casos), sendo a mini-toracotomia lateral esquerda empregada para 

acessar o VE em 9 pacientes.  

Durante o implante, dois pacientes (2,9%) intercorreram com 

pneumotórax com necessidade de drenagem e oito pacientes necessitaram 

de reintervenção para reposicionamento de eletrodo. As caraterísticas 

cirúrgicas, tipos de dispositivos implantados e complicações cirúrgicas são 

apresentadas na Tabela 4. 

Foi indicado reposicionamento de eletrodo do VE em cinco casos, sendo 

um por estimulação frênica e quatro casos devido a posicionamento 

considerado inadequado. Estes foram identificados pela incidência oblíqua 

esquerda no RX de tórax, nas regiões de septo interventricular e no VD. 
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Tabela 4 – Resultados da fase cirúrgica. 

Variáveis, n (%) 
 

Tipos de DCEI implantado - n (%) 
 

  Ressincronizador cardíaco isolado 15 (44,1%) 

  Ressincronizador associado a CDI 19 (55,9%) 

Via de acesso para implante eletrodo VE - n (%) 
 

  Seio Coronário 25 (73,5%) 

  Mini-toracotomia lateral esquerda 09 (26,5%) 

Pacientes que apresentaram complicações cirúrgicas - n (%) 10 (29,4%) 

Tipos de complicações cirúrgicas - n (%) 
 

  Pneumotórax 02/11 (18,2%) 

 Necessidade de reposicionamento de eletrodo 09/11 (81,8%) 

      Reposicionamento eletrodo VE 5/9 (55,6%) 

           Posicionamento inadequado 4/5 (80%) 

           Estimulação frênica 1/5 (20%) 

      Reposicionamento eletrodo VD 1/9 (11,1%) 

      Reposicionamento eletrodo atrial 3/9 (33,3%) 

 
  

 

4.3  Seguimento clínico na fase de randomização (TRC ligada e 

desligada) 

Após a randomização, 17 pacientes foram alocados no grupo 1 

(iniciando a TRC ligada) e os outros 17 no grupo 2 (iniciando com a TRC 

desligada). Dos 34 pacientes estudados, seis não completaram as duas 

fases da randomização, sendo quatro por óbito, um pacientes devido a 

acidente vascular cerebral e um por piora clínica importante.  
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4.4 Avaliação comparativa entre os grupos com TRC ligada e TRC 

desligada 

Os pacientes que completaram as duas etapas (TRC ligada x TRC 

desligada) no protocolo randomizado de crossover proposto foram avaliados 

comparativamente (análise pareada) sendo cada indivíduo parâmetro de 

comparação de si mesmo. 

A distância percorrida no Teste de Caminhada de 6 minutos com a TRC 

ligada foi em média 60 metros maior (500,3 versus 439,8 metros) (p < 0,01) 

em comparação com TRC desligada.  

O teste de qualidade de vida (The Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire) apresentaram escores estatisticamente melhores nos 

pacientes com TRC ligada (diferença entre os dois grupos de 12,2 pontos, 

p<0,05). A capacidade funcional avaliada pelo questionário SF 36 

apresentou resultado significativamente a favor da TRC ligada (p < 0,01). De 

modo semelhante, a classe funcional (NYHA) média foi significativamente 

inferior neste grupo (p < 0,01).   

As variáveis estudadas no teste cardiopulmonar, tal como os parâmetros 

ecocardiográficos, não atingiram diferenças com significância estatística 

entre os dois grupos. A Tabela 5 mostra a comparação pareada entre os 

grupos analisados. 
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Tabela 5 – Distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, Escore 

de Qualidade de Vida, Capacidade Funcional, Classe Funcional, Fração de 

ejeção, Diâmetro Diastólico Final do VE e Pico de VO2 após 2 meses de TRC 

ligada e desligada. 

 
Número 
total de 

pacientes 
TRC ligada 

TRC 
desligada 

Valor de p 

Distância percorrida 
no Teste de 
Caminhada de 6 
minutos (metros) 

25 500,3 ± 95,0  439,8 ± 103,3 p < 0,01
 T 

 

Escore de Qualidade 
de Vida (Minnesota)* 

24 22,4 ± 18,0 34,6 ± 25,3  p < 0,05
 T 

 

Capacidade Funcional 
(Questionário SF 36)** 

25 72,40 ± 19,4  54,6 ± 25,8 p < 0,01
 T 

 

Classe Funcional 
(NYHA) 

28  2,0 ± 0,7 2,36 ± 0,6 p < 0,05
 T 

 

Fração de Ejeção do 
VE (%) 

26 32,1 ± 8,6 30,4 ± 6,5 NS 

Diâmetro Diastólico 
Final do VE (mm) 

26 70,5 ±  11,1 71,1 ± 9,9 NS 

Pico de captação de 
oxigênio – VO2 pico 
(ml.kg.min-¹) 

24 17,0 ± 5,7 16,0 ± 5,8 NS 

* Escores maiores indicam pior qualidade de Vida 

** Escores maiores indicam melhor Capacidade Funcional  
T 
Variáveis com diferença estatisticamente significativa a favor da TRC ligada 

NS = ausência de significância estatística 

 

4.5  Avaliação comparativa entre parâmetros basais e os parâmetros da 

avaliação tardia após TRC. 

Após os pacientes passarem pelas duas fases, sendo a fase inicial 

definida por randomização e a troca de fases realizada por crossover, os 
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pacientes tiveram a TRC programada no modo ligado, exceto dois pacientes 

devido piora clínica.  

Com objetivo de avaliar resultados que poderiam se manifestar 

apenas com um seguimento mais prolongado, optamos por realizar 

comparação entre os parâmetros pré-implante e os parâmetros obtidos no 

final do seguimento. 

  Neste seguimento tardio (10,6 ± 4,9 meses), após o implante do 

dispositivo, a capacidade funcional avaliada pelo questionário SF 36 

manteve significância estatística a favor da TRC (Basal = 36,4 ± 24,1, TRC = 

62,1 ± 25,6; p<0,01). Apesar dos valores médios da classe funcional e do 

escore de Minnesota serem menores nos pacientes submetidos à TRC, 

estas diferenças não atingiram a significância estatística proposta neste 

estudo. Ressaltamos que o seguimento tardio não estava contemplado no 

desenho inicial do estudo e, por isso, a não significância estatística pode ser 

decorrente de falta de poder amostral. 

 Por outro lado, a fração de ejeção, que não apresentou diferença nas 

primeiras fases estudo, apresentou no seguimento prolongado um aumento 

da FEVE de 14,3% após a TRC em comparação com a fração de ejeção no 

momento basal (p < 0,05). Os dados comparativos entre os parâmetros 

basais e o segmento prolongado são demonstrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, Escore 

de Qualidade de Vida, Capacidade Funcional, Classe Funcional, Fração de 

ejeção, Diâmetro Diastólico Final do VE e Pico de VO2 no período basal e no 

seguimento tardio após a TRC. 

 
Número de 
pacientes 

Basal ou 
pré 

implante 
TRC (avaliação tardia) 

Valor de 
p 

Distância percorrida 
no Teste de 
Caminhada de 6 
minutos (metros) 

22 455,6 ± 101,9  470,5 ±  95,6 NS 

Escore de Qualidade 
de Vida (Minessota)* 

22 46 ± 21,6 37,5 ±  21,8 NS 

Capacidade Funcional 
(Questionário SF 36)** 

21 36,4 ± 24,1  62,1 ± 25,6  p < 0,01
 T

 

Classe Funcional 
(NYHA) 

22 2,36  ± 0,49 2,09 ± 0,53 NS 

Fração de Ejeção do 
VE (%) 

22 29,6 ± 4,6  33,8 ± 8,6 p < 0,05
 T

 

Diâmetro Diastólico 
Final do VE (mm) 

22 68,8 ± 5,8   68,2 ± 9,5  NS 

* Escores maiores indicam pior qualidade de Vida 

** Escores maiores indicam melhor Capacidade Funcional  

T 
Variáveis com diferença estatisticamente significativa a favor da TRC ligada 

NS = ausência de significância estatística 

 

4.6 Avaliação dos preditores de resposta à TRC (objetivo secundário) 

Devido ao reduzido número dos respondedores à TRC utilizando 

critérios isolados e considerando o caráter grave e evolutivo da cardiopatia 

chagásica crônica, optamos por redefinir os critérios de resposta como: 

ausência de óbito até o final do seguimento, ausência da necessidade de 
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transplante cardíaco e a não piora de nenhum dos três critérios clínicos 

(classe funcional de NYHA, capacidade funcional pelo SF 36 e escore de 

Minnesota). Desta maneira, procuramos englobar a não piora evolutiva 

natural da doença como sendo critério de resposta (redução da progressão 

da doença). 

Baseados nos critérios acima descritos, na avaliação do seguimento 

prolongado, a taxa de respondedores a TRC na população estudada foi de 

52,9% (18/34). Do total de pacientes estudados houveram sete óbitos 

(20,6%) e três pacientes (8,8%) necessitaram de transplante cardíaco. Um 

paciente apresentou AVC, estando seus dados indisponíveis para análise 

final e um paciente foi mantido com a TRC desligada por ter apresentado 

piora com estimulação biventricular. 

 De acordo com as avaliações e as respectivas variáveis estudadas, 

identificamos um diâmetro do átrio esquerdo significativamente menor no 

grupo respondedor a TRC (42,8 ± 4,7 mm) comparado ao grupo não-

respondedor (48,7 ± 4,3 mm), com p < 0,01. 

 Este dado pode sugerir que o diâmetro do átrio esquerdo possa ser 

um potencial preditor de resposta à TRC e também um marcador de 

gravidade neste grupo de pacientes. 
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5. DISCUSSÃO 

Desde sua descrição inicial, a terapia de ressincronização cardíaca com 

estimulação biventricular tem demonstrado benefícios em pacientes com 

Insuficiência Cardíaca Crônica de diversas etiologias. O primeiro estudo 

randomizado e controlado para avaliação da eficácia e segurança desta 

nova terapia foi o estudo MUSTIC (Multisite Stimulation in 

Cardiomyopathies)49. Publicado em 2001, este estudo conduzido em 15 

centros Europeus recrutou 67 pacientes com insuficiência cardíaca de 

etiologia isquêmica ou idiopática que apresentavam fração de ejeção 

reduzida (FEVE≤ 35%), diâmetro diastólico final maior que 60mm, intervalo 

QRS maior que 150 milissegundos, classe funcional de NYHA III e em 

terapia medicamentosa para IC. Melhora significativa em parâmetros clínicos 

e redução do número de internações foi observada nos pacientes que 

receberam estimulação biventricular. 

No ano seguinte à publicação deste trabalho, seguiu-se a publicação do 

estudo MIRACLE (Multicenter InSync randomized clinical evaluation)52 que, 

além de demonstrar benefício em parâmetros clínicos, também demonstrou 

melhora dos parâmetros Ecocardiográficos (Fração de Ejeção do VE, 

Diâmetro Diastólico Final do VE e orifício de regurgitação Mitral) 

favoravelmente à TRC. 

Estudos subsequentes demostraram, além da melhora clínica e 

ecocardiográfica, redução também da mortalidade. No estudo 

COMPANION53, observou-se uma redução imediata da mortalidade no 
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grupo CDI associado a TRC, enquanto que no grupo submetido a TRC 

isolada o benefício de mortalidade foi evidenciado após oito meses. Este 

atraso também foi observado no estudo CARE-HF50, sugerindo que o 

benefício em mortalidade pela TRC demande tempo por ser possivelmente 

associado a remodelamento ventricular reverso. 

Em metanálise envolvendo 14 ensaios clínicos randomizados, sendo 

que 91% dos pacientes apresentavam classe funcional III e IV, a TRC 

demonstrou-se benéfica em: reduzir a classe funcional avaliada por NYHA, 

aumentar a distância percorrida no Teste de Caminhada de 6 minutos, 

melhora da qualidade de vida, reduzir as taxas de hospitalização por IC e 

reduzir a mortalidade por todas as causas87.  

Pacientes com insuficiência cardíaca e diferentes classes funcionais 

também foram avaliados por outros trabalhos. O maior estudo avaliando o 

impacto da TRC pacientes oligossintomáticos com disfunção ventricular foi o 

MADIT-CRT58. Este ensaio clínico incluiu pacientes em classe funcional I e II 

da NYHA, com fração de ejeção do VE ≤ 30% e duração de QRS maior que 

130ms. Benefício no desfecho primário (mortalidade por qualquer causa ou 

evento associado a IC) foi demonstrado neste estudo. 

Em consonância com o trabalho citado, metanálise que incluiu cinco 

estudos que avaliaram pacientes com classe funcional I e II demonstrou que 

a TRC reduziu mortalidade, eventos associados à IC e diminuiu a 

progressão dos sintomas de IC88. 
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Apesar da TRC estar bem estabelecida como terapia para indivíduos 

com diversas etiologias de insuficiência cardíaca crônica, dados desta 

terapêutica em relação ao tratamento da cardiopatia chagásica crônica são 

extremamente escassos na literatura. 

Algumas peculiaridades fisiopatológicas da doença de Chagas podem 

ser levantadas no questionamento inicial tal como se a cardiopatia chagásica 

responderia da mesma maneira à TRC do que cardiopatias de outras 

etiologias. 

O acometimento cardíaco na doença de Chagas é decorrente do efeito 

conjunto e sinérgico de fatores inflamatórios, imunológicos, microvasculares 

e de disfunção autonômica89. Além disso, a fibrose miocárdica é uma 

característica frequente na cardiopatia chagásica crônica. 

Rochitte e colaboradores90 identificaram por meio da Ressonância 

Magnética (realce tardio) a presença de fibrose miocárdica em mais 80% 

dos pacientes com doença de Chagas cardíaca. Em concordância com 

outros estudos, as regiões preferenciais de fibrose foram o ápice do VE e as 

regiões ínfero-laterais91,92. Este achado suporta a hipótese de que a fibrose 

miocárdica se desenvolva em regiões distais da circulação, secundariamente 

à doença microvascular relacionada ao T. cruzi93. 

Em estudo retrospectivo brasileiro que avaliou a taxa de resposta em 

pacientes submetidos à TRC, a presença de cardiopatia Chagásica foi 

preditor independente de mortalidade quando comparado a outras etiologias, 
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sendo a mortalidade tardia observada nos pacientes com cardiopatia 

chagásica crônica submetidos a TRC de 42,8%94. 

Neste mesmo trabalho, 19,1% dos pacientes apresentavam BRE 

espontâneo, 67,1% BRE induzido por estimulação cardíaca artificial prévia e 

os demais pacientes com padrão não BRE. Além disso, a taxa de disfunção 

do ventrículo direito em pacientes com CCC submetidos a TRC foi 

significantemente maior do que em outras etiologias.  

Em recente artigo, Araújo e colaboradores95 (2014), de forma 

prospectiva, porém, não randomizada ou controlada, identificaram uma taxa 

de mortalidade em pacientes com CCC submetidos a TRC de 34,7%. No 

referido estudo, os autores consideraram como resposta a TRC os pacientes 

que se encontravam em Classe Funcional I ou II, ou então que estivessem 

vivos no final do segmento. Usando esta metodologia, a taxa de resposta à 

TRC encontrada foi de 65,3%. Em nível de comparação, caso esta mesma 

metodologia, que consideramos não ser ideal por potencialmente 

superestimar a taxa de respondedores, fosse empregada na pesquisa 

apresentada nesta tese, a taxa de resposta à TRC seria de 70,6%. 

Em nosso conhecimento, o presente trabalho é o primeiro a avaliar de 

forma controlada e randomizada a resposta à terapia de ressincronização 

cardíaca na população de pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica. 

Por meio de randomização e utilização de cada indivíduo como próprio 

controle identificamos alguns dados relevantes. Vale lembrar que os 

pacientes eram cegos quanto à programação. 
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Primeiramente, quando comparamos indivíduos com a TRC ativa e 

TRC inativa, observamos melhora significativa de qualidade de vida e da 

Capacidade Funcional (SF36) favoravelmente ao grupo de TRC ligada. 

Seguindo esta tendência, a média da Classe Funcional (NYHA) no grupo 

TRC ligada foi estatisticamente inferior ao grupo TRC desligada. 

Em relação ao Teste de Caminhada de 6 minutos, a distância 

percorrida foi significativamente maior no grupo TRC ligado (p<0.001), sendo 

a média da distância caminhada cerca de 14% maior neste grupo. 

As diferenças intergrupos de Qualidade de vida e do Teste de 

caminhada observados nos pacientes chagásicos do presente estudos foram 

semelhantes aos apresentados por Cazeu et al49 no trabalho pioneiro de 

avaliação da TRC que envolveu pacientes com cardiopatia dilatada e 

isquêmica e também utilizou de crossover entre os grupos (Figura 7). 

Figura 7 - Destaque na tabela apresentada no artigo de Cazeu et al (2001) comparando 

as variáveis entre os grupos de pacientes “Active Pacing” (TRC ligada) e “Inactive 

Pacing” (TRC desligada) em modelo de crossover. População de pacientes 

constituídos por cardiopatia dilatada idiopática e isquêmica. 

 

Com relação aos parâmetros ecocardiográficos (Fração de ejeção do VE 

e Diâmetro Diastólico Final do VE), não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos. A ausência de diferença entre os grupos pode 
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ser explicada, ao menos em parte, em decorrência do tempo relativamente 

curto (3 meses) em que cada indivíduo permaneceu na respectiva fase do 

estudo, visto que o remodelamento cardíaco reverso ocorre prioritariamente 

entre 3 e 9 meses após à TRC, podendo ocorrer ainda em até 18 meses96. 

Apesar da ausência de diferença precoce dos parâmetros 

Ecocardiográficos entre os dois grupos, quando comparamos os pacientes 

previamente ao implante com o seguimento tardio após o final do crossover, 

quando a TRC foi ativada, observamos aumento de 14% na fração de ejeção 

do VE. 

No teste cardiopulmonar, apesar das médias do pico de VO2 e da 

pressão de pulso de O2 serem discretamente maiores no grupo com TRC 

ligado, estas variáveis não apresentam diferença estatisticamente 

significante. Este fato pode ser secundário ao número amostral ou ainda em 

decorrência do Teste Cardiopulmonar não ser inteiramente adequado para 

avaliação seriada evolutiva do mesmo paciente97.  

A análise comparativa entre características clínicas basais e do 

seguimento de longo prazo não estava contemplada no desenho original 

deste estudo. Desta forma, a falta de diferenças com significância estatística 

de algumas variáveis desta análise podem ser exclusivamente decorrentes 

do tamanho amostral.  

Em relação à taxa de respondedores, os dados do presente trabalho 

sugerem que a taxa de resposta à TRC em pacientes chagásicos seja 

inferior a pacientes com outras etiologias de IC. Uma possível explicação 
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para este achado, além das hipóteses fisiopatológicas levantadas, deriva do 

fato do bloqueio completo do ramo esquerdo (espontâneo) ser um achado 

relativamente incomum na cardiopatia chagásica98, apesar de ter ocorrido 

em 20,6% da presente casuística. Além disso, há que se considerar que o 

melhor caso para a TRC é o que apresenta pouca cardiopatia e grande 

distúrbio elétrico tal como o BCRE com QRS > 150ms. Já o paciente 

chagásico apresenta tipicamente alto grau de cardiopatia sendo o 

comprometimento elétrico frequentemente simultâneo ou muitas vezes 

surgindo posteriormente à descompensação cardíaca. 

Como demonstrado em estudos prévios, pacientes com bloqueio de 

ramo direto apresentam taxas de resposta inferiores ao dos pacientes com 

BRE99. No presente estudo, aproximadamente 79% dos pacientes 

apresentavam morfologia do QRS diferentes do bloqueio completo do ramo 

esquerdo clássico. 

Entre as variáveis examinadas no período basal, o diâmetro do átrio 

esquerdo apresentou diferença significativa entre os pacientes que 

demonstraram resposta ou não à TRC. Além deste poder ser um potencial 

discriminador de resposta, o aumento do AE representa um marcador de 

gravidade. O aumento do átrio esquerdo tem se mostrado marcador de pior 

evolução de diversas cardiopatias, inclusive da própria cardiopatia 

chagásica100. Além disso, aumento importante de mortalidade tem sido 

demonstrado em pacientes submetidos a TRC com volumes de AE 

maiores101. 
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Dados referentes ao impacto em mortalidade da TRC em pacientes 

Chagásicos não podem ser inferidos por este trabalho em função do 

desenho do estudo não contemplar tal objetivo. Por fim, estudos futuros, 

delineados para estes fins, são necessários para avaliar os efeitos clínicos 

em longo prazo e o impacto em mortalidade da TRC neste grupo de 

pacientes. 
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados neste estudo suportam o valor terapêutico 

da TRC em indivíduos com Insuficiência Cardíaca de etiologia Chagásica 

com duração do QRS aumentada. A estimulação biventricular promoveu 

melhora significativa dos sintomas, qualidade de vida, capacidade funcional 

e da distância percorrida no teste de caminhada. Apesar do benefício 

encontrado, a Cardiopatia Chagásica aparenta apresentar taxas de 

respostas e evolução piores quando comparadas a outras etiologias de 

disfunção cardíaca. Estudos subsequentes são necessários para avaliação 

dos efeitos clínicos a longo prazo e o impacto em mortalidade desta 

modalidade terapêutica nos pacientes com cardiopatia chagásica. 
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Anexo 1 -  Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Anexo 2 -  Ficha de avaliação inicial do paciente 

Paciente:______________________________________________________ 

Sexo: ____  DN:___/___/____     Idade:______     Registro:______________  

Estado Civil: ____________    Procedência: __________________________ 

Profisão: ______________ 

Fones: _______________________________________________________ 

End:_________________________________________________________ 

Antecedentes Pessoais: _________________________________________ 

Internações prévias: ____________________________________________ 

Antecedentes Familiares:_________________________________________ 

Sintomas:_____________________________________________________ 

CF(NYHA): ____  

Medicações: 

( ) IECA ou BRA _______________________________________________ 

( ) Betabloqueador ______________________________________________ 

( ) Diurético ____________________   ( ) Digital ______________________ 

( ) Espironolactona ______________   ( ) Nitratos _____________________ 

( ) Amiodarona _________              ( ) Hidralazina _____________________ 

( ) AAS _______________             ( ) Marevan ________________________ 

( ) Estatinas ___________________________________________________ 

Outros:_______________________________________________________ 
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Exame Físico:  PA:___________mmHg     FC:______bpm     FR:  _____irpm 

                          Peso: ____ Kg                   Altura: _______ cm              

AR: __________________________________________________________  

ACV: ________________________________________________________ 

Abdome:______________________________________________________ 

Extremidades:__________________________________________________ 

SN: __________________________________________________________ 

Sorologias para Chagas (2): ______________________________________ 

Exames Laboratoriais (data: ____/____/____)  

Hb: ________ Ht: _________  Cr:_______   Na:_______  TGO: _________   

TGP _______  Outros: __________________________________________   

ECG  (data: ____/____/____)   Duração QRS(ms) _____    PR_____ms    

Eixo(QRS) ____________         FC: __________ bpm        

Morfologia__________________________________ 

RX de Tórax: __________________________________________________ 

ECO (data: ____/____/____)  FEVE:  _____   DDVE:______  AE: ________   

DSVE:  ________ Volume diastólico  VE: ______ Volume sistólico VE:_____   

IM:___________________________________________________________ 

Modo - M (diferença entre o septo e P.posterior):  ______________ 

Intervalo entre Q – abertura da V aórtica: ___________________ 

Tecidual: septo – parede lateral:_________ 
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               septo- parede posterior:  _________  

Teste Ergoerpirométrico (data:___/___/___) VO2 pico __________________ 

Teste de Caminhada de 6 minutos (data:___/___/___) _________________ 

Teste de qualidade de vida – Minnesota (data:___/___/___) 

Teste de qualidade de vida – SF 36 (data:___/___/___) 

Ventriculografia radioisotópica (data:___/___/___)  

      FEVD (Global e regional) ________         FEVE(Global e regional)______  

      Análise de Amplitude e fase ________________  

Cateterismo cardíaco (data:___/___/___)          

Cineangiocoronariografia_________________________________________

Ventriculografia  ________________________________________________ 

Presença de Insuficiência Mitral  ___________________________________ 

Anexo 3 -  Teste de Qualidade de vida - Minnesota Living with Heart 
Failure Questionnaire 

Paciente:__________________________________________________________________ 

Idade: ____  anos           RG:____________________________      DATA   __  / __ / ___ 

Obs.:_____________________________________________________________________ 

 Durante o último mês seu problema cardíaco o impediu de viver como você 

queria por quê?  

1. Causou inchaço em seus tornozelos e pernas.                                                        (  ) 
2. Obrigando você a sentar ou deitar para descansar durante o dia.                           (  ) 
3. Tornando sua caminhada e subida de escadas difíceis.                                          (  ) 
4. Tornando seu trabalho doméstico díficil.                                                                  (  ) 
5. Tornando suas saídas de casa difícies.                                                                   (  ) 
6. Tornando difícil dormir bem a noite.                                                                         (  ) 
7. Tornando seus relacionamentos ou atividades com familiares e amigos difíceis.   (  ) 
8. Tornando seu trabalho para ganhar a vida difícil                                                     (  ) 
9. Tornando seus passatempos, esportes de diversão difíceis.                                   (  ) 
10. Tornando sua atividade sexual difícil.                                                                      (  ) 
11. Fazendo você comer menos as comidas que você gosta                                        (  ) 
12. Causando falta de ar                                                                                                (  ) 
13. Deixando você cansado, fatigado ou com pouca energia.                                       (  ) 
14. Obrigando você ficar hospitalizado.                                                                          (  ) 
15. Fazendo você gastar dinheiro com cuidados médicos.                                            (  ) 
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16. Causando a você efeitos colaterais das medicações.                                              (  ) 
17. Fazendo você sentir-se um peso para familiares e amigos.                                     (  ) 
18. Fazendo você se preocupar. 
19. Fazendo você sentir uma falta de auto controle na sua vida.                                   (  ) 
20. Tornando difícil você concentrar-se ou lembrar-se das coisas.                                (  ) 
21. Fazendo você sentir-se deprimido.                                                                           (  ) 

 

Resposta                               Escore 

Não                                            0 

Muito pouco                1 

Pouco             2 

Médio                 3    

Muito             4 

Demais             5 

 

Anexo 4 -  Teste de Qualidade de vida – SF 36 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida SF-36 

Paciente:______________________________________________________ 

Idade: ____  anos           RG:____________________________ 

Data: ___/___/___ 

Obs.:___________________________________ 

1 – Em geral você diria que sua saúde é? 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

     

2 – Comparada há um ano atrás, como você se classifica sua saúde em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco 
Melhor 

Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 
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3 – Os seguintes itens são sobre atividades que  você poderia fazer atualmente  durante um 
dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 
caso quando? 

Atividades Sim, dificulta 
muito 

Sim, dificulta um 
pouco 

Não, não dificulta de 
modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais 
como correr, levantar objetos 
pesados, participar em 
esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 
como mover uma mesa, 
passar  aspirador de pó, jogar 
bola e varrer a casa 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários lances de 
escada 

1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 
dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 
quilômetro 

1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 
4 – Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua  de sua saúde física? 

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade 
de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou as outras 
atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do 
que você gostaria? 

1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo 
de trabalho ou a outras 
atividades? 

1 2 
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d) Teve dificuldade de fazer 
seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou 
de esforço extra)? 

1 2 

5 – Durante as ultimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 
trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum problema emocional 
(como se sentir deprimido ou ansioso) 

 Sim Não 

a) - Você diminui a quantidade 
de tempo que se dedicava ao 
seu trabalho ou as outras 
atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do 
que você gostaria? 

 

1 

2 

c) Não realizou ou fez 
qualquer das atividades com 
tanto cuidado como 
geralmente faz. 

1 2 

 

6 – Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos 
ou em grupo? 

De forma 
nenhuma 

Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
7 – Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas 

Nenhuma Muito Leve Leve Moderada Grave Muito Grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8 – Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo a trabalho dentro de casa)? 

De maneira 
alguma 

Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 
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9 – Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 
durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 
aproxime de maneira como você se sente, em relação as últimas 4 semanas. 

 Todo 
temp
o 

A maior 
parte do 
tempo 

Uma boa 
parte do 
tempo 

Alguma 
parte do 
tempo 

Uma 
pequen
a parte 
do 
tempo 

Nun
ca 

a) Quanto tempo você 
tem se sentido cheio de 
vigor, de vontade de 
força? 

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 
tem se sentido tão 
deprimido que nada pode 
animá-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 
tem se sentido calmo ou 
tranquilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 
tem se sentido com muita 
energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem 
se sentido desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 
tem se sentido esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 
tem se sentido uma 
pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) quanto tempo você tem 
se sentido cansado? 

1 2 3 4 5 6 

10 – Durante as ultimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc)? 

Todo tempo A maior parte 
do tempo 

Alguma parte do 
tempo 

Uma pequena 
parte do tempo 

Nenhuma parte 
do tempol 

1 2 3 4 5 

11 – O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 

 Definitivamente 
é verdadeiro 

A maioria das 
vezes é 

Não 
sei 

A maioria 
das vezes 

Definitivamente 
falso 
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verdadeiro falso 

a)Eu costumo 
obedecer um 
pouco mais 
facilmente que 
as outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável 
quanto 
qualquer 
pessoa que eu 
conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que 
a minha saúde 
vai piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde 
é excelente 

1 2 3 4 5 
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