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Desenho do estudo: Ensaio clínico randomizado do tipo cross-

over, com pacientes com CCC acompanhados no ambulatório de

doença de Chagas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro

Chagas (INI/Fiocruz).

Ética: Todos os participantes assinaram termo de consentimento

livre e esclarecido (TCLE). CAAE: 02109118.3.0000.5262)

Recrutamento: pacientes de ambos os sexos com diagnóstico

de CCC estágios B2 e C em acompanhamento no ambulatório de

cardiologia do INI.

Critérios de exclusão: pacientes clinicamente descompensados

e/ou que apresentaram limitação clínica que contraindicasse a

realização do TMI, pacientes com doença pulmonar crônica,

fibrilação atrial, portadores de marcapasso, gestantes, e praticantes

regulares de exercícios físicos.

A figura 1 apresenta fluxograma com a descrição detalhada do

protocolo de intervenção.

A frequência cardíaca foi monitorizada de forma contínua sendo

registrada na linha de base, durante o exercício e após o término

por 60 minutos. A pressão arterial foi aferida na linha de base,

durante o exercício e após o término por 60 minutos. A percepção

de esforço foi avaliada por meio da escala modificada de BORG.
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Figura 1. Fluxograma do protocolo de intervenção

Avaliar a resposta hemodinâmica, aguda e subaguda, e esforço

percebido em indivíduos com CCC submetidos a dois diferentes

protocolos de TMI.

Objetivo 

Pacientes com cardiopatia chagásica crônica (CCC) –forma clínica

sintomática mais prevalente da doença de Chagas1 – apresentam

sintomas como fadiga e dispneia2 que, associados a alterações na

resposta hemodinâmica e redução da força muscular respiratória,

podem resultar em limitação funcional.

Apesar de utilizado como terapia não farmacológica no processo de

reabilitação das doenças pulmonares e cardíacas, não há descrição

dos efeitos hemodinâmicos do treinamento muscular inspiratório (TMI)

sobre portadores de CCC2,3.

Não foram observadas diferenças significativas nas variáveis

hemodinâmicas entre os protocolos de TMIE e TMIF. A percepção

de esforço foi maior no TMIE do que no TMIF (β=+1.6, p=0,001;

β=+1.1, p=0,020; β= +0.9, p=0,078 para 1ª, 2ª e 3ª séries,

respectivamente).

*
*

Figura 2. Trajetória das médias dos protocolos TMIE e TMIF.

Em pacientes com CCC, a resposta hemodinâmica ao TMI é similar

no treinamento de força comparado ao endurance, mesmo com a

maior percepção de esforço observada durante o protocolo de

endurance, provavelmente associada a maior duração do exercício.
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A figura 2 apresenta a trajetória das médias dos protocolos TMIE e 

TMIF.

HR heart rate; SBP – systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure; MAP

– mean arterial pressure; DP – double product; 1st RMT – first repeating series; 2nd

RMT – second repeating series; 3dr RMT – third repeating series; Min.- minutes.


