
Introdução Resultados

Conclusão

Trata-se de um estudo observacional longitudinal

retrospectivo que incluiu pacientes com doença de

Chagas participantes de um programa de

reabilitação cardiovascular do Instituto Nacional de

Doenças Infecciosas Evandro Chagas (INI),

localizado no Rio de Janeiro, Brasil. O estudo foi

aprovado pelo Comitê de Ética Institucional do

Instituto Nacional de Doenças Infecciosas Evandro

Chagas (CAAE: 0055.0.009.000-11).

Para o presente estudo, pacientes com CCC foram

acompanhados durante o período que participaram

do programa de reabilitação cardíaca. Foram

incluídos pacientes com cardiopatia chagásica com

FEVE inferior a 45% com ou sem sintomas de

insuficiência cardíaca (estágios B2 e C), estabilidade

clínica nos últimos três meses, adesão ao

tratamento clínico, e com idade maior do que 18

anos.

Todos os pacientes incluídos no estudo

participaram de um protocolo de intervenção

baseado em exercício físico, realizado três vezes na

semana, 60 minutos por sessão, sendo divididos em

30 minutos de exercícios aeróbicos em esteira ou

cicloergômetro, 20 minutos de exercícios de força

para os principais grupos musculares e 10 minutos

finais de exercícios de flexibilidade e equilíbrio.

Método
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O objetivo do presente estudo consiste em avaliar

as respostas diferenciais a um programa de

reabilitação cardíaca em pacientes com cardiopatia

chagásica com diferentes apresentações clínicas de

acordo com o comprometimento cardíaco.

Objetivo 

A doença de Chagas é uma infecção crônica

causa pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A

doença de chagas apresenta duas fases: aguda e

crônica. 1 A cardiopatia chagásica crônica (CCC) é a

manifestação mais grave da doença de Chagas. 2

O exercício físico em pacientes com CCC é

seguro e promove melhorias na capacidade

funcional e na qualidade de vida, além de uma

melhora na função cardíaca por aumento da FEVE.
345

Um total de 36 pacientes com CCC foi selecionado para o

estudo. As características gerais dos participantes incluídos no

estudo são apresentadas na Tabela 1. Em linhas gerais, a

média de idade foi igual a 58,1 +11,7 anos, com predominância

do sexo masculino (63,9%), escolaridade superior a cinco anos

(58,3%) e um importante percentual com dispositivo cardíaco

(47,2%). A média do VO2 pico foi de 16,4 ±4,7 ml/kg/min.

Dentre os pacientes avaliados, sete foram classificados

como estágio B2 e 29 como estágio C (Tabela 1). Os pacientes

do estágio B2 apresentaram maior FEVE (40,7% vs 31,7%;

p=0,03), maiores valores de PAS de repouso (129,4 vs. 105,0

mmHg; p<0,001), de PAD de repouso (81,4 vs 68,0 mmHg;

p=0,002) e de PAS máxima (142,9 vs 108,9 mmHg; p=0,002). O

duplo produto máximo foi maior no estágio B2 do que no C

(16.266,0 vs 12.128,5 mmHg.bpm; p=0,04), apresentando

também maior valor de OUES (1.889,8 vs 1.327,2 p=0,01). Por

outro lado, o déficit aeróbio funcional (FAI) foi menor no

estágio B2 quando comparado ao C (30,9% vs 44,9%; p=0,02).

Os efeitos do programa de reabilitação cardíaca ao longo do

estudo podem ser visualizados na Tabela 2. Quando

comparados os resultados do segundo TECP em relação ao

primeiro, realizados com um intervalo mediano de 3,7 meses,

foram observadas melhorias significativas no VO2 pico (β= +2,4

ml/kg/min; p<0,001), FAI (β= -7,8%; p=0,001), MET máx (β= +0,7;

p<0,001), VE máx (β= +6,0 ml/min; p<0,001), PAS de repouso

(β= -12,6 mmHg; p <0,001) e PAD de repouso (β= -8,0 mmHg;

p<0,001). Já o terceiro TECP foi realizado com um intervalo

mediano de 6,6 meses em relação ao primeiro TECP, sendo

possível identificar melhores resultados no VO2 pico (β= +1,6

ml/kg/min; p=0,03), PAS de repouso (β= -9,2 mmHg; p=0,004),

MET máx (β= +0,5; p=0,03) e VE máx (β= +7,5 ml/min; p<0,001).

Podemos concluir que a participação na RCV

apresentou resultados clinicamente relevantes para os

pacientes com CCC, tanto no estágio B2 quanto no

estágio C, sem diferenças significativas entre os

grupos nas variáveis estudadas, demonstrando que a

prática de exercício físico é benéfica para os dois

grupos.


