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RESUMO 

A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, e afeta cerca 

de 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente na América Latina. 

Observa-se que o comprometimento cardiorrespiratório dos pacientes portadores da 

doença tem  bastante relevância no desfecho clínico dos mesmos. O presente trabalho 

teve o objetivo de avaliar o grau de comprometimento cardiorrespiratório de pacientes 

com doença de Chagas relacionando com diferentes formas clínicas da doença e os 

escores de risco de morte e Acidente Vascular Encefálico (AVE), além de correlacionar 

os testes funcionais com a qualidade de vida e qualidade do sono, e comparar os testes 

mais simples com o Teste Cardiopulmonar (TCP), que é o padrão-ouro. Para isso foram 

arrolados 57 pacientes com doença de Chagas, acompanhados regularmente no 

ambulatório da doença de Chagas da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte. Foram aplicados o questionário de qualidade de vida 

SF-36, o questionário de Índice da qualidade do sono Pittsburgh, escala de sonolência de 

Epwoth, além disso foram realizados o  Teste de Função Pulmonar, Teste da Caminhada 

dos 6 Minutos e TCP. O grupo de pacientes chagásicos com alterações cardíacas 

apresentou valores significativamente menores nos percentuais esperados de Capacidade 

Vital Forçada, Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo e Circulatory Power. O 

grupo de pacientes com baixo risco de mortalidade apresentou melhores valores no Índice 

de Função Cardiovascular e Índice de Tiffeneau e menores valores no Pulso de oxigênio 

e seu delta. Já o grupo de baixo risco de AVE apresentou valores significativamente 

melhores nos percentuais de Capacidade Vital Forçada, Volume Expiratório Forçado no 

Primeiro Segundo, percentual de consumo de oxigênio no limiar anaeróbico e Ponto de 

Compensação Respiratório, Ventilatory Power e Circulatory Power, e valores menores 

no Quoeficiente Respiratório,. Os testes funcionais apresentaram correlações 

significativas entre eles, assim como com a qualidade de vida e qualidade do sono. Os 

testes funcionais tiveram boa relação com as condições clínicas do paciente chagásico, 

principalmente com o risco de desenvolver Acidente Vascular Encefálico e com a chance 

de desenvolver formas mais graves da doença, no caso a cardíaca. Além disso, os testes 

mais simples se mostraram capazes de substituir parcialmente o exame padrão-ouro, 

Teste Cardiopulmonar, para avaliar a deterioração cardiorrespiratória nesses pacientes.  

Palavras-chave: Doença de Chagas; Condicionamento físico humano; Prognóstico. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Chagas disease is caused by the Protozoan Trypanosoma cruzi, and affects about 6 to 7 

million people around the world, especially Latin America. It is observed that the 

cardiorespiratory impairment of the patients with the disease has a great relevance in the 

clinical outcome of the same. This study aimed to correlate the degree of 

cardiorespiratory involvement of the chagasic patient with mortality rates, risk of stroke 

and clinical forms of the disease, in addition to compare functional tests simpler with the 

Cardiopulmonary Exercise Test, which is the gold standard. We listed 52  patients with 

Chagas disease, accompanied regularly by Cardiovascular Disease Clinic at the State 

University of Rio Grande do Norte (UERN). We measured the quality of life 

questionnaire SF-36, Pittsburgh Sleep Quality Index, Epwoth Sleepiness Scale, 

Spirometry, the 6-minute Walk test and Cardiopulmonary Exercise Test. The Chagas 

cardiomyopathy group presented significantly lower values expected in the percentage of 

forced vital capacity, forced expiratory volume in 1s and Circulatory Power. The group of 

patients who had lower risk of mortality presented best values in  Índex Cardiovascular 

Function and Tiffeneau índex, and presented worse values in oxygen pulse and oxygen 

pulse plateau, already low risk of Stroke had relationship with significantly better values 

in percentage of forced vital capacity, forced expiratory volume in 1s , percent of oxygen 

consumption in anaerobic threshold and respiratory compensation point, Ventilatory 

Power and Circulatory Power, and worse values in respiratory exchange ratio. The 

functional tests showed significant correlations between them, as well as with the quality 

of life and sleep quality. The functional tests have good relationship with the clinical 

conditions of the patient chagásico, especially with the risk of developing Stroke and with 

the chance to develop more serious forms of the disease, in case the cardiomiopathy. And 

the simpler tests were able to partially replace the gold standard test, cardiopulmonary 

exercise testing to assess the cardiopulmonary deterioration in these patients. 

 

Keywords: Chagas disease; Physical conditioning, human; Prognosis. 
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1  INTRODUÇÃO  

  

A doença de Chagas é decorrente da infecção pelo protozoário Trypanossoma 

cruzi, e foi descoberta em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas. Os primeiros 

estudos paleoparasitológicos recuperaram DNA do Trypanossoma cruzi em múmias 

humanas, e mostrou que a doença de Chagas vem infectando o homem há cerca de 9000 

anos (Aufderheide et al., 2004).  

 Estima-se que 6 a 7 milhões de pessoas estão infectadas pelo protozoário em 

todo o mundo, com uma predominância na América Latina, principalmente na 

Argentina, Brasil e México (WHO, 2015; OPAS, 2007; Dias et al 2016). O Perfil 

epidemiológico da doença mudou ao longo dos anos devido à migração da zona rural 

para as cidades e a globalização, atingindo Américas e Europa (WHO, 2015; Schmunis 

et al., 2010).  É uma patologia que atinge população produtiva economicamente, com 

interferência na vida laboral de cerca de 300.000 pessoas, além de causar a morte de 

cerca de 12.500 pessoas anualmente (Andrade et al., 1985; Nunes et al., 2013).  

A doença de Chagas foi originalmente definida em áreas pobres e zonas rurais 

da América do Sul e Central, onde a transmissão ao homem ocorre principalmente por 

vetores. No entanto, a melhora nos programas de controle de vetores nos últimos 20 

anos, e o rastreio obrigatório de bancos de sangue têm reduzido substancialmente os 

novos casos de infecção (Nunes et al., 2013).  

A doença é transmitida aos seres humanos e a mais de 150 espécies de animais 

domésticos e mamíferos selvagens. Os vetores de transmissão da doença de Chagas são 

insetos triatomíneos. Embora mais de 130 espécies já tenham sido identificados, apenas 

15 gêneros transmitem a infecção aos seres humanos, que são principalmente o 

Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius, que se encontra normalmente em fendas das 

paredes e tetos mal construídos das casas, em áreas rurais e suburbanas (Schmunis et al., 

2010; Abad-Franch et al. 2015). 

 

1.1 HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

Os triatomíneos transmitem o parasita ao ser humano através de uma picada 

seguida de deposição de fezes contendo formas tripomastigotas do parasita, na pele 

lesada ou mucosa intacta. Quando a pessoa infectada coça, o parasita que está nas fezes 

entra na corrente sanguínea e há a disseminação. Existem também formas de 
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transmissão não-vetorial, que são a transmissão vertical de mãe pra filho, transfusão de 

sangue e de forma oral, sendo a última a principal causa de casos novos no Brasil. Além 

dessas formas de transmissão, recentemente tem sido estudada a possível transmissão 

sexual do Trypanossoma cruzi (Araujo et al., 2017). Em países da Europa e América do 

Norte, a transfusão sanguínea constitui importante via de transmissão (Bern et al., 2008; 

Marques et al., 2013; Pennington et al., 2017). 

Após a infecção pelo Trypanossoma cruzi, desenvolve-se uma fase aguda da 

doença, que é geralmente assintomática e há remissão espontânea em cerca de 90% dos 

indivíduos infectados, mesmo sem tratamento. A fase crônica, por sua vez, inicia-se de 

4 a 8 semanas após a fase aguda e é clinicamente subdividida em formas indeterminada, 

cardíaca, digestiva e cardiodigestiva (Rassi A Jr et al., 2000; Marin-Neto et al., 1999; 

Marin-Neto et al., 2010).  

A fase indeterminada aparece no início da fase crônica e é um período de 

latência, com sorologia positiva e/ou demonstração do parasita no sangue por dois 

métodos, e ausência de sintomatologia. Contudo, após um período de 10 a 30 anos, as 

outras formas clínicas se manifestam e podem comprometer vários órgãos, 

principalmente coração, esôfago e cólon (Prata et al., 2001; Nunes et al., 2013;Perez-

Molina et al, 2015).  

Dentre todas as complicações clínicas, a mais comum é a cardiomiopatia 

chagásica crônica, caracterizada por miocardite severa, infiltração de células 

linfomononucleares, fibrose intersticial e hipertrofia de cardiomiócitos que pode 

conduzir a cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca (IC) em fase terminal e morte 

(Marin-Neto et al., 1999). 

Duas hipóteses têm sido propostas para tentar explicar a patogênese da 

cardiopatia chagásica: persistência do parasita e teoria da autoimunidade. A teoria da 

persistência do parasita afirma que o parasitismo dos tecidos é um pré-requisito 

obrigatório para o desenvolvimento de miocardiopatia chagásica. Ela é fundamentada 

em estudos que mostram a preferência do Trypanosoma cruzi por alguns tecidos em 

humanos e animais, desde o início do século passado. Outra evidência para apoiar esta 

teoria surge através de métodos tais como imuno-histoquímica e reação em cadeia da 

polimerase (Higuchi et al., 1993; Lages-Silva et al., 2001), que têm mostrado uma forte 

correlação entre a presença do parasita e as lesões teciduais, destacando o importante 

papel do parasita na patogênese da doença (Marin-Neto et al., 2007). 
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No entanto, a relativa falta de parasitas no miocárdio durante a doença de 

Chagas crônica, levou ao surgimento de muitas teorias que sugerem um envolvimento 

autoimune, com a participação de autoanticorpos ou de linfócitos T auto-reativos, 

derivadas de mimetismo molecular entre antígenos parasitários e do hospedeiro. A 

presença de anticorpos geradores de resposta autoimune têm relação com a 

cardiomiopatia dilatada, incluindo a produção de autoanticorpos, anti-proteínas do 

sarcolema, miosina e troponina T, que geram lesão tecidual com formação de tecido 

fibrótico, que cronicamente leva à dilatação cardíaca com prejuízos na condução elétrica 

miocárdica e fração de ejeção (FE) do ventrículo esquerdo (Basquiera et al., 2003; 

Saravia et al., 2011; Nunes et al., 2015).  

O comprometimento cardíaco leva à IC, que está associada à disfunção do 

sistema respiratório no paciente com doença de Chagas. Os primeiros trabalhos 

realizaram correlação da IC com a fraqueza muscular inspiratória (Nishimura et al., 

1994). Outros realizados posteriormente concluíram que a IC também está associada à 

restrição da expansibilidade pulmonar, obstrução das vias aéreas, alterações na difusão 

de gases e fraqueza dos músculos respiratórios (Chua et al., 1995; Daganou et al., 

1999). 

Dentre os sintomas apresentados pelo paciente, destacam-se a sensação de 

cansaço aos esforços e a dispneia, ambos restringindo a realização de atividades de vida 

diária (AVD’s). A intensidade da dispneia é desproporcional à atividade física realizada, 

o que repercute diretamente na qualidade de vida e prognóstico do paciente acometido, 

havendo assim importante impacto na capacidade funcional do indivíduo (Sousa et al., 

2008; Dias JCP et al., 2015).   

Estudos têm sido realizados, avaliando, através de metodologias diversas, a 

capacidade funcional e respiratória de pacientes com IC e, em especial, em pacientes 

com IC associada à doença de Chagas (Mady et al., 2000; Mady et al., 2005; de Oca et 

al., 2004; Oliveira et al., 2006). No entanto, poucos trabalhos realizaram uma análise 

abrangente e correlacionada dos resultados encontrados, que é o que este estudo se 

propõe a fazer.  
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1.2 MECANISMOS FISIOLÓGICOS DAS DISFUNÇÕES 

CARDIORRESPIRATÓRIAS DO PACIENTE CHAGÁSICO 

 

Na doença de Chagas, a IC se caracteriza por um padrão biventricular, e 

frequentemente apresenta maior repercussão clínica nas câmaras direitas. Os principais 

sintomas são dispneia e intolerância ao esforço pelo baixo débito cardíaco, e fenômenos 

congestivos sistêmicos, causados pela grave disfunção ventricular direita (Simões et al., 

2000; Braga et al., 2006; Murcia et al., 2013).  

A insuficiência cardíaca congestiva, característica do paciente com doença de 

Chagas, está associada ainda a um importante comprometimento da função 

cardiorrespiratória e diminuição da força muscular inspiratória (Nishimura et al., 1994; 

Ribeiro et al., 2012),
 
além de uma restrição da expansibilidade pulmonar, obstrução das 

vias aéreas, aumento do espaço morto e da frequência respiratória, alterações na difusão 

de gases e fraqueza dos músculos expiratórios (Chua et al., 1995 ; Daganau et al., 

1999). 

A congestão intersticial presente na IC impede a distensão alveolar, que 

contribui para a ineficiência da função muscular respiratória, redução na oferta de 

oxigênio e da complacência pulmonar. Este conjunto de alterações resulta em um 

padrão respiratório restritivo que contribui para a sobrecarga da musculatura respiratória 

e para o descontrole do mecanismo de regulação da respiração (Daganou et al., 1999).  

O aumento do diâmetro cardíaco, a hipertensão pulmonar e edema crônico, que 

são característicos da IC, geram alterações na função pulmonar em repouso nos 

pacientes chagásicos, que inclui distúrbios tanto restritivos como obstrutivos. Observa-

se ainda redução da capacidade residual funcional consequente às alterações mecânicas, 

do controle ventilatório e da fadiga muscular respiratória, que é resultante do baixo 

débito cardíaco, como já citado (Chua et al., 1995 ; Daganau et al., 1999) . Alterações 

neurohumorais e inflamatórios comuns na doença contribuem ainda mais para a 

fraqueza muscular respiratória observada nos pacientes e estão associados com 

diminuição da capacidade funcional (Daganau et al., 1999; Meyer et al., 2001; Suman et 

al., 2017).  

A redução da FE nestes pacientes, gera uma competição pelo fluxo sanguíneo 

entre os músculos inspiratórios e os grupos musculares locomotores, aumentando a 

probabilidade de desenvolver fadiga muscular respiratória. Isso acarreta também 
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alterações da própria musculatura periférica, de forma que os pacientes chagásicos 

cardíacos apresentam anormalidades musculoesqueléticas, caracterizadas por menor 

potencial muscular oxidativo, aumento no número de fibras com baixa capacidade 

oxidativa e alteração da microvasculatura, que culmina na perda de massa muscular. E 

isto está diretamente relacionado com a deficitária liberação de oxigênio, sendo 

responsável pela intolerância ao exercício e redução da capacidade funcional desses 

pacientes (Hammond et al., 1990; Meyer et al., 2001; Fletcher et al., 2013).  

 

1.3 RISCO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE) E MORTE EM 

PACIENTES COM DOENÇA DE CHAGAS 

 

Um comprometimento sistêmico importante da doença de Chagas diz respeito ao 

acometimento do sistema nervoso. Na fase aguda da doença de Chagas, o acometimento 

deste sistema pode ser frequente. Observa-se que as alterações não se devem ao 

comprometimento direto do sistema, mas manifestações neurológicas secundárias a 

eventos tromboembólicos. A doença de Chagas é, então, um fator de risco independente 

para AVE isquêmico, possivelmente por mecanismo cardioembólicos, justificado por 

características próprias da cardiopatia (Loh et al., 1997; Cunha et al., 1960; Paixão et 

al., 2007).   

Mais recentemente tem-se discutido outros fatores envolvidos no 

desenvolvimento do AVE no paciente chagásico, por exemplo a disfunção da 

microvascultura causada por espasmos nos vasos, redução do fluxo sanguíneo 

miocárdico, aumento da agregação plaquetária, inflamação e fibrose miocárdica, e 

principalmente a hipercoagulabilidade (Pinazo et al., 2016; Bezerra et al., 2017). 

Pinazo et al 2016 encontraram que marcadores de hipercoagulabilidade 

(fragmento de protrombina 1+2  e potencial tromina endógena) se expressaram em alto 

percentual em pacientes infectados com o Tripanossoma cruzi antes do tratamento, mas 

voltaram à normalidade logo após o término do mesmo, de forma que, a diminuição dos 

marcadores pode ser explicados pelo declínio da parasitemia ou por outro efeito do 

benzonidazol. Assim, a hipercoagulabilidade está presente no paciente chagásico 

infectado, e é sabidamente um fator de risco para AVE em vários tipos de paciente.  

Dada a importância clínica e socioeconômica do AVE isquêmico, estudos que 

definam seu risco e proponham medidas preventivas serão sempre muito valiosos. O 

cardioembolismo é um importante mecanismo fisiopatológio do AVE, e é caracterizado 
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pela presença de aneurisma apical, insuficiência cardíaca e arritmias. Dentro da divisão 

isquêmica cardioembólica, o único subgrupo com proposta bem estabelecida de 

profilaxia é o da fibrilação atrial. Outro modelo já foi descrito, o da cardiomiopatia 

dilatada, porém sem estudos prospectivos capazes de definir estratégias de prevenção 

(Sousa et al., 2008).  

Como o conhecimento dos fatores de risco são determinantes para a prevenção, 

Sousa et al 2008 criou uma pontuação de risco e a profilaxia que deve ser utilizada em 

cada caso. Os dados dos escores de risco estão descritos no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Parâmetros para determinação do escore de risco de AVE em pacientes com 

doença de Chagas. 

 

Parâmetro 

Pontuação 

de 

Referência 

Pontuação 

do 

paciente 

 

Escore 

 

I (AVE) 

 

Recomendação 

Disfunção sistólica do 

Ventrículo Esquerdo 

2   0 0% Sem profilaxia 

Aneurisma apical do 

Ventrículo Esquerdo 

1  1 0,1% Sem profilaxia 

ARV Primária (ECG) 1  2 1,22% AAS ou 

nenhuma 

Idade > 48 anos 1  3 2,14% AAS/Warfarina 

Total 0-5  4-5 4,4% Warfarina 

Risco: - Baixo (0-2) - Médio (3) - Alto (4-5) 

Fonte: Sousa et al., 2008 

 

Em relação ao risco de morte, o curso clínico da doença de Chagas é variável, e 

a identificação de pacientes com esse risco continua a ser um desafio. Estudos anteriores 

demonstraram que muitas características individuais podiam prever um prognóstico 

desfavorável na doença. Porém a maioria deles foi inconsistente, deixando 

controvérsias, por exemplo, se a taquicardia ventricular sustentada é um preditor 

independente para morte.  

Então, viu-se a necessidade de padronização, e foi desenvolvido um escore de 

risco com base em seis fatores clínicos que predizem mortalidade em longo prazo em 

pacientes ambulatoriais com cardiopatia chagásica. O escore foi validado em uma 

amostra independente de pacientes heterogêneos, e estes resultados podem ser úteis para 

o clínico prever se o indivíduo tem probabilidades de sobrevivência e terapia, para 
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pesquisadores com o objetivo de concepção e interpretação de ensaios clínicos, e para 

os formuladores de políticas de saúde com recursos limitados (Rassi Jr et al., 2006).  

Através da combinação de pontos de diversos fatores para cada paciente, os 

mesmos foram classificados em baixo, médio e alto risco de morte. No 

desenvolvimento do coorte, a taxa de mortalidade de 10 anos nestes três grupos foi de 

10%, 44%, e 84%, respectivamente. Os respectivos valores na coorte de validação 

foram de 9%, 37%, e 85%. Os pacientes no grupo de alto risco poderiam 

potencialmente se beneficiar de terapias mais agressivas, incluindo a implantação de um 

desfibrilador, ressincronização cardíaca e transplante de coração. Em ordem decrescente 

de importância, esses recursos são de classe funcional do New York Heart Association 

(NYHA) III ou IV, cardiomegalia na radiografia de tórax, anormalidades globais ou 

segmentares na mobilidade da parede cardíaca ao ecocardiografia, taquicardia 

ventricular não sustentada em Holter, baixa voltagem do QRS no eletrocardiograma, e 

do sexo masculino (Rassi Jr et al., 2006). A descrição da pontuação do escore de Rassi 

utilizado nesse estudo está demonstrada no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Parâmetros utilizados para determinação do escore de risco de morte do 

paciente com doença de Chagas.  

Parâmetro Pontuação de referência Pontuação do paciente 

NYHA classe III ou IV 5  

Cardiomegalia 

(Radiogradia de tórax) 

5  

Disfunção contrátil global 

ou segmentar do 

Ventrículo Esquerdo 

(Ecocardiograma) 

 

3 

 

Taquicardia Ventricular 

não sustentada (Holter) 

3  

Baixa voltagem do QRS 

(ECG) 

2  

Sexo masculino 2  

Total 0-20  

Risco: - Baixo (0-6)  - Intermediário (7-11) - Elevado (12-20) 

Fonte: Rassi Jr et al., 2006 
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1.4 TESTES FUNCIONAIS E RESPIRATÓRIOS QUE AVALIAM O PACIENTE 

CHAGÁSICO 

 

Neste trabalho, utilizaremos a seguinte definição para o termo capacidade 

funcional: a extensão que uma pessoa pode aumentar a intensidade do exercício e 

manter esses níveis elevados (Eng et al., 2002); e como a habilidade de administrar as 

demandas físicas nas atividades cotidianas.  

A mensuração dessa capacidade funcional, englobando avaliação pulmonar, 

cardíaca e de musculatura periférica, é essencial para determinar o diagnóstico e traçar a 

terapêutica necessária, com prescrição ou restrição de atividades físicas aplicadas a cada 

situação (Solway et al., 2001). 

A realização de avaliação funcional é essencial nos pacientes chagásicos, uma 

vez que o impacto da restrição física é um importante fator que se relaciona com outros 

domínios da vida do paciente chagásico, como o risco de eventos cardiovasculares em 

breve período e o risco de morte (Rassi Jr et al., 2001). 

A capacidade funcional pode ser avaliada por meio de teste de exercício máximo 

como medida do Consumo de Oxigênio (VO2), que é a melhor forma de mensurar o 

condicionamento cardiovascular (Fletcher et al., 2001), podendo detectar modificações 

entre a disponibilidade e a necessidade de oxigênio pelo miocárdio, avaliar arritmias e o 

comportamento da pressão arterial (PA) com e sem o uso de medicamentos (Yazbek et 

al., 1998).  

Os principais testes que permitem avaliar o Consumo Máximo de Oxigênio 

(VO2máx) são o Teste Ergométrico, que possibilita uma mensuração indireta e estipulada 

do VO2, e o Teste Cardiopulmonar (TCP) ou Ergoespirométrico, que realiza medida 

direta e é considerado o padrão-ouro na avaliação da capacidade funcional. No entanto, 

os custos elevados e a exigência de profissionais especializados tornam o TCP inviável 

de ser realizado em alguns serviços (Pulz et al., 2008; ACSM’s, 2010). 

 Outra forma de avaliar a capacidade funcional é através do nível submáximo de 

exercício, determinado por interações complexas entre pulmões, coração, circulação e 

grupos musculares (Olsson et al., 2005), podendo também mensurar o estado funcional 

do paciente, avaliar a efetividade do tratamento e estabelecer um provável diagnóstico 
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(Oliveira et al., 1996; Solway et al., 2001). Dentre os testes submáximos, existe o Teste 

da Caminhada dos 6 Minutos (TC6M), que é limitado pelo tempo, e o Shuttle test, que é 

um teste limitado por sintomas, e não apresenta determinação de tempo para sua 

execução. Esses testes são amplamente utilizados em cardiopatas (Solway et al., 2001) e 

também em pacientes com doença de Chagas (Sousa et al., 2008; Dourado  et al., 2010; 

Lima et al., 2010), e têm mostrado boa correlação com as medidas de VO2 (Cahalin et 

al., 1996). 

       Além disso, a funcionalidade específica do sistema respiratório pode ser 

avaliada pela Prova de Função Pulmonar com mensuração de fluxos e volumes 

pulmonares (Pereira et al., 2014), que estabelece padrões restritivos ou obstrutivos do 

fluxo aéreo. Outra forma de avaliação é a manovacuometria, que faz avaliação de força 

muscular inspiratória e expiratória (ATS/ERS, 2002). 

1.4.1 Teste Cardiopulmonar (TCP) 

O TCP consiste num exercício de intensidade gradualmente crescente, até a 

exaustão ou aparecimento de sintomas limitantes. Os principais parâmetros avaliados 

são o consumo de oxigênio (VO2), produção de dióxido de carbono (VCO2) e suas 

relações com a ventilação total, e pulso de O2, dentre outras variáveis (Francis et al., 

2000; Yancy et al., 2013). 

A análise conjunta dos dados que o teste fornece permite avaliação dos 

parâmetros cardiovascular, respiratório, muscular e metabólico durante o esforço, sendo 

considerado o padrão-ouro para avaliação funcional cardiorrespiratória (Soc BC, 2010). 

O teste permite ainda a definição de mecanismos envolvidos na baixa capacidade 

funcional que pode causar sintomas, como dispnéia, e correlacioná-los com alterações 

cardiovasculares, pulmonares e musculoesqueléticos. Além disso, pode ser usado para 

fornecer o prognóstico de pacientes com doenças cardíacas ou pulmonares, além de 

auxiliar em uma prescrição de exercícios para indivíduos saudáveis, atletas e pacientes 

com doenças cardíacas ou pulmonares (Herdy et al., 2016). 

Vários estudos têm avaliado a sua aplicabilidade em doença de Chagas, e 

demonstraram que seus marcadores e parâmetros se relacionavam bem com os 

prognósticos de mortalidade e qualidade de vida do paciente (Ritt et al., 2012; Fialho et 

al., 2012; Ritt et al., 2013; Junior et al., 2015). No entanto, devido a seu alto custo 
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operacional e logístico, ultimamente há um esforço para compará-lo com outros exames 

funcionais mais simples, mas que possam ser utilizados com a mesma validade em 

lugares em que o TCP não possa ser usado. 

1.4.2 Teste da Caminhada dos 6 Minutos (TC6M) 

O TC6M é um teste de esforço submáximo que se assemelha às atividades 

diárias do paciente e permite uma avaliação objetiva da sua condição física. Ele é 

limitado por tempo e executado num percurso de 30 metros com ritmo de caminhada 

máximo - o paciente caminhará durante 6 minutos e a cada minuto será dada uma frase 

de incentivo padronizada. O teste foi inicialmente desenvolvido e utilizado em pacientes 

com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Atualmente a efetividade desse teste é bem 

estabelecida, sobretudo em pacientes com insuficiência cardíaca, demonstrando uma 

moderada a alta correlação da distância caminhada com o VO2máx avaliado no TCP, e 

tem sido usado para predizer mortalidade em pacientes com sintomas de insuficiência 

cardíaca de diversas etiologias (Cahalin et al., 1996; ATS, 2002; Pollentier et al., 2010). 

Alguns estudos em pacientes chagásicos têm comparado os seus achados com o 

de outros testes considerados como mais específicos (Costa et al., 2014; Ritt et al., 

2012), e tem-se observado a importância do TC6M, pois o mesmo fez correlações 

importantes com a qualidade de vida, a mortalidade, com o TCP, além de ter sido válido 

para avaliar a efetividade de programas de exercícios nos pacientes portadores da 

doença de Chagas (Sousa et al., 2008; Lima et al., 2010; Lima et al., 2013; Costa et al., 

2014; Suman et al., 2017).  

1.4.3 Prova de Função Pulmonar ou Espirometria 

A Prova de Função Pulmonar busca fazer uma mensuração dos volumes e fluxos 

pulmonares através de uma prova de sopro forçada. Dela obtém-se dados para dar um 

diagnóstico funcional do pulmão, tendo como principais dados a Capacidade Vital 

Forçada (CVF), o Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VEF1), o índice 

de Tiffenneau e o Pico de Fluxo Expiratório (PFE) (Duarte et al., 2007). 

Os pacientes chagásicos cardiopatas apresentam como sintomatologia a dispneia 

e limitação física, o que tem ampliado o uso desse exame nos pacientes com doença de 

Chagas. Os estudos têm apontado que não há diferença significativa nos fluxos e 

volumes pulmonares, quando os pacientes chagásicos de forma cardíaca são 
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comparados a indivíduos saudáveis, assim como quando os chagásicos de forma 

indeterminada são comparados aos seus pares com hipertensão pulmonar. Porém os 

pacientes chagásicos cardiopatas apresentam menores valores de Capacidade Vital 

Forçada (CVF) que os cardiopatas de outras etiologias (de Oca et al., 2004; Duarte et 

al., 2007; Baião et al., 2013; Suman et al., 2017) 

Apesar de ter uso bastante difundido em patologias pulmonares e cardíacas de 

outras etiologias, como referenciado acima, ainda existem poucos trabalhos que tratam 

da avaliação do chagásico com a Prova de Função Pulmonar.  

Diante das disfunções cardiorrespiratórias e funcionais que o paciente chagásico 

apresenta, assim como a correlação dessas disfunções com a qualidade de vida, 

prognóstico e mortalidade desses pacientes, vê-se a necessidade da realização do 

presente estudo para aprofundar essa análise. Nele buscaremos novas variáveis 

funcionais para serem avaliadas, correlacionaremos com as diferentes formas da doença 

de Chagas e com parâmetros nunca relacionados antes, como por exemplo, o risco de 

AVE. 

 

1.5 QUALIDADE DO SONO E SONOLÊNCIA NO PACIENTE CHAGÁSICO 

 

Na literatura não existem trabalhos que estudem o sono do paciente portador de 

doença de Chagas, porém sabe-se que pacientes cardiopatas tendem a desenvolver 

padrão respiratório anormal durante o sono, como já descrito por Moradi et al (2014) e 

Santos et al (2012), e este fato ocorre principalmente devido ao aumento de líquido no 

espaço de troca gasosa alveolar.  

Sendo a doença de Chagas, uma patologia que acomete o sistema cardiovascular, 

julga-se necessária a avaliação do sono nessa população. Os principais questionários 

que avaliam o sono são o Pittsburgh e Epworth, que estão descritos na metodologia.  

 

1.6 QUALIDADE DE VIDA NO PACIENTE CHAGÁSICO 

 

A qualidade de vida pode ser avaliada por questionários genéricos, ou específicos 

para classes de patologias. Devido à heterogeneidade dos pacientes chagásicos, o 

presente estudo optou por usar um questionário genérico, o SF-36. 
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A qualidade de vida no paciente chagásico já tem sido amplamente estudada, e 

correlacionada com testes funcionais e respiratórios.  O estudo de Vieira et al (2014) 

utilizou o questionário específico MLHFQ (Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire) (Rector et al., 1987), e Summan (2017), utilizou o questionário genérico 

SF-36 para comparar grupos de pacientes chagásicos cardíacos com outros grupos.  

Outros trabalhos correlacionaram os questionários de qualidade de vida com os 

testes funcionais. Dourado et al (2013) e Ritt et al (2013) encontraram correlação 

negativa entre o MLHFQ e o TC6M, já Costa et al (2014) e Chambela et (2017) 

utilizaram tanto o MLHFQ, quanto o SF-36, e encontraram correlações significativa 

com o TC6M.  Ritt et al (2013) também encontrou correlação entre o VO2máx e o 

MLHFQ.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o grau de comprometimento cardiorrespiratório de pacientes com doença 

de Chagas, relacionando com diferentes formas clínicas da doença e escores de risco de 

morte e AVE.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o desempenho cardiorrespiratório de pacientes com doença de 

Chagas; 

 Analisar as diferenças funcionais e respiratórias entre as diversas formas 

clínicas da doença de Chagas; 

 Avaliar a relação dos parâmetros cardiorrespiratórios com o risco de 

morte e escores de risco de AVE dos pacientes com doença de Chagas; 

 Correlacionar os valores obtidos nos principais testes funcionais e 

respiratório; 

 Correlacionar os valores obtidos nos principais testes funcionais com os 

questionários de qualidade de vida e qualidade do sono.  
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3.  PACIENTES E MÉTODOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho tratou-se de um estudo descritivo, de caráter transversal, em que a 

proposta foi avaliar o grau de comprometimento cardiorrespiratório de pacientes com 

Doença de Chagas correlacionando com diferentes formas clínicas da doença e escores 

de risco de morte e AVE.   

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 A escolha da amostra foi intencional e não-probabilística, e foram incluídos na 

pesquisa indivíduos portadores de doença de Chagas, comprovada por um resultado 

positivo em dois testes sorológicos diferentes, e que fossem acompanhados clinicamente 

no Ambulatório de Doença de Chagas da FACS-UERN, com boa cognição e 

compreensão, que tivessem acima de 18 anos, e concordassem em participar da 

pesquisa. 

 Foram excluídos aqueles que desistiram do protocolo de testes já iniciado, e 

que, por limitação física, não conseguiram finalizar um dos testes funcionais.  

  

3.3 DESENHO DO ESTUDO 

 

Inicialmente os pacientes foram esclarecidos sobre os objetivos do estudo e os 

métodos a serem aplicados, e posteriormente foram questionados sobre a 

disponibilidade em participar. 

Após o aceite da participação, foi solicitada a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pacientes (APÊNDICE A). 

Foi realizada uma avaliação inicial no “Ambulatório de Doença de Chagas da 

FACS-UERN”, onde foi coletada a anamnese do paciente, além dos dados 

sociodemográficos, avaliação dos hábitos de vida, através de uma ficha de avaliação 

elaborada pelos autores (APÊNDICE B). Foram também aplicados o questionário de 

qualidade de vida SF-36 (Ciconelli et al., 1999) (ANEXO A), a Escala de Sonolência de 

Epworth (Johns, 1991; Sleep, 2007) (ANEXO B), e o Índice de qualidade do sono de 

Pittsburgh (Buysse et al., 1989; Bertolazzi et al., 2008) (ANEXO C).  Os testes 
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cardiorrespiratórios utilizados foram o Teste de Função Pulmonar, TC6M e o TCP, que 

estão descritos mais abaixo.  

Posteriormente foram analisados os prontuários dos pacientes, onde se 

obtiveram as seguintes informações: resultados de eletrocardiograma, ecocardiograma, 

radiografia de tórax, radiografia contrastada de cólon e esôfago, e, subsequentemente,  

classificação nas formas clínicas da doença de Chagas. Foram realizadas também a 

estratificação de risco de AVE e Rassi, de acordo com os critérios descritos na literatura 

e já expostos anteriormente (Rassi Jr et al.,  2006; Sousa et al., 2008). A sequência de 

ações realizadas está descrita na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma do desenho do estudo. 

Análise dos prontuários 

 Triagem: eletrocardiograma, ecocardiograma, radiografia de 
tórax, radiografia contrastada de cólon e esôfago; 

 Classificados nas formas clínicas da doença de Chagas; 

 Estratificação de risco de AVE e Rassi de acordo com os critérios 
descritos na literatura 

• Arrolamento dos pacientes e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido 

• Avaliação sociodemográfica e hábitos de vida; 
• Qualidade de vida (SF-36); 

• Qualidade do sono (Epworth e Pittsburgh). 

• Teste de Função Pulmonar; 
• Teste da Caminhada dos 6 minutos; 

• Teste Cardiopulmonar 
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3.3.1 Prova de Função Pulmonar ou Espirometria 

A avaliação da função pulmonar foi realizada pela Prova de Função Pulmonar, 

por meio de um Espirômetro digital USB da marca CareFusion
® 

(Estados Unidos), com 

a finalidade de caracterizar o grau do distúrbio pulmonar obstrutivo como parâmetro da 

avaliação.  

Todo o procedimento foi realizado como descrito por Pereira et al., 2014 (Miller 

et al., 2005). Na Prova de Função Pulmonar, o voluntário se encontrava sentado, 

mantendo a cabeça em posição neutra, quadril em uma flexão à 90º. O individuo 

também possuía no mínimo de 5 a 10 minutos de repouso antes do início ao exame. Os 

pesquisadores realizaram uma demonstração para deixar claro como se procedia o teste, 

focando nas fases de cada manobra, sendo elas iniciadas com uma inalação máxima, em 

seguida a exalação rápida e prolongada por no mínimo 6 segundos. Foram realizadas de 

três a oito manobras, de forma que ao final fossem obtidos três sopros que passassem 

nos critérios, e o último não poderia ser o melhor.  e houve intervalo de descanso de 1 

minuto entre as repetições. Os pacientes receberam Feedback visual e auditivo, e todos 

os bocais foram trocados e utilizados individualmente para cada paciente.  

Os valores que foram obtidos pelos voluntários, foram comparados a valores 

previstos adequados para a população avaliada, onde era identificado um quadro de 

doença obstrutiva ou restritiva, avaliando as seguintes variáveis: VEF1 (Volume 

expiratório forçado no primeiro segundo), CVF (Capacidade vital forçada), PEF (Pico 

de fluxo expiratório, e por fim, VEF1/CVF (índice de Tiffeneau) (Pereira et al., 2014) 

3.3.2 Teste da Caminhada dos 6 Minutos (TC6M) 

A avaliação submáxima foi realizada através do TC6M, no qual os pacientes 

foram orientados a fazer uma refeição leve cerca de duas horas antes do teste, manter a 

medicação usual, além de realizar o teste com roupas e sapatos confortáveis.  

Antes do início do teste, os indivíduos fizeram um período de repouso de no 

mínimo 10 minutos, e durante esse período, foram avaliadas a pressão arterial, 

oximetria de pulso, nível de percepção de esforço através da Escala de Borg modificada 

(Borg, 1998) (ANEXO D), frequência cardíaca (FC) e respiratória. O paciente foi 

levado para um corredor plano, livre de circulação de pessoas, onde dois cones 

demarcavam 15 metros de distância a serem percorridos pelo paciente. Nesse percurso 
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fitas adesivas demarcavam a distância a cada 3 metros para facilitar o cálculo da 

distância percorrida. Em seguida, o paciente foi orientado a caminhar em linha reta, o 

mais rápido possível por um período de 6 minutos. Durante o percurso, o pesquisador 

acompanhou o teste no meio do corredor, dando estímulos verbais padronizados a cada 

minuto (ATS, 2002). O teste foi interrompido imediatamente se qualquer um dos 

seguintes situações acontecesse: dor no peito, dispneia intensa, cãibras nas pernas, 

tontura, sudorese e aparência pálida ou cinza (ATS, 2002).  

Após o término imediato do teste, os valores vitais coletados inicialmente foram 

novamente avaliados, assim como 5 minutos após o mesmo. Foi registrada a distância 

obtida pelo individuo (Britto et al., 2006) e o valor da distância máxima caminhada 

prevista foi calculado de acordo com sexo, idade, peso e altura (Enright et al., 1998). 

3.3.3 Teste Cardiopulmonar (TCP) 

A capacidade funcional máxima foi avaliada através da utilização do TCP, 

realizado numa temperatura de cerca de 22ºC e umidade relativa do ar em 60%, em 

local adequado e com equipamentos de emergência necessários (desfibrilador e 

medicamentos).  

Sua execução foi realizada da seguinte forma: o paciente foi recepcionado, 

sentado numa cadeira e foi esclarecido quanto ao procedimento previamente. 

Posteriormente, o mesmo foi monitorizado com eletrocardiograma dinâmico com 

derivações convencionais do teste ergométrico, e um analisador rápido de gás foi 

utilizado para captar todos os ciclos respiratórios, junto com um Pneumotacógrafo 

Fleisch e um transdutor diferencial de pressão. O teste foi realizado no cicloergômetro 

Monarch (Brasil), e o paciente foi posicionado sentado com o selim de acordo com sua 

altura.  

Feito isso, o paciente iniciou um período de aquecimento (Zero Watts) no 

cicloergômetro, seguido de incremento de carga de acordo com o protocolo de rampa 

baseado na antropometria e o VO2 previsto para o cicloergômetro, com 60 rotações por 

minuto. O teste foi considerado máximo de acordo com o aparecimento das seguintes 

características: Quoeficiente Respiratóiro < 1,15, limitação funcional e/ou aparecimento 

de sintomas e/ou VO2 platô. Os valores dos gases exalados foram obtidos em tempo 
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real, e a calibração do equipamento foi realizada antes de cada teste. (Neder JA et al, 

1999). 

Os parâmetros analisados foram : Consumo máximo de oxigênio (VO2máx), o 

percentual do VO2máx, VO2 no limiar anaeróbico, VO2 no Ponto de Compensação 

Respiratório ou Segunda Limiar Anaeróbico, Índice de Função Metabólica, 

Quoeficiente respiratório, Pulso de oxigênio, delta do pulso de oxigênio, Índice de 

Função Cardiovascular, Ventilatory Power, Circulatory Power, Ventilação Voluntária 

Máxima, Equivalente Ventilatório de Oxigênio (VE/VO2), Índice de função ventilatória, 

Eficiência Ventilatória no Consumo de Oxigênio (OUES) e Ponto Ótimo 

Cardiorrespiratório. Todos esses parâmetros foram interpretados de acordo com seus 

valores de referência (Sun et al., 2012; Forman et al., 2012; Ramos et al., 2012). 

3.3.4  Escala de Sonolência de Epworth 

 A escala de Sonolência de Epworth foi desenvolvida por Murray W. Johns, em 

1991, e foi planejada como um questionário simples, de fácil aplicação, com o intuito de 

fornecer uma medida geral do grau de sonolência diurna. Desde a sua descrição, esta 

escala  tem mostrado diferenças significantes entre controles normais e diversos grupos 

de pacientes, incluindo os portadores da Síndrome de Apneia do Sono, Narcolepsia e 

Hipersonia Idiopática (Johns, 1991). 

 A escala mede o nível de sonolência do indivíduo através da atribuição de notas 

de 0 a 3 para cada situação, de acordo com a possibilidade de dormir em cada uma 

delas, e ao final é  obtida uma pontuação. O avaliado terá a sua sonolência definida da 

seguinte forma, de acordo com o pontuação final:  de 0 a 6 pontos, sonolência diurna 

normal; de 7 a 9, sonolência diurna limítrofe; de 10 a 14, sonolência diurna leve; de 15 a 

20, sonolência diurna moderada; e acima de 20 é considerada sonolência diurna grave. 

No presente trabalho a sonolência diurna foi dicotomizada em sonolência diurna normal 

(0 a 6) e sonolência excessiva (acima de 6).  

3.3.5 Índice de qualidade do sono de Pittsburgh  

O Índice da Qualidade do Sono de Pittsburgh foi utilizado para avaliar a 

qualidade subjetiva do sono (Buysse et al., 1989), e o mesmo é um instrumento com 

confiabilidade e validade previamente estabelecidas. O  questionário é composto por 19 

itens, que são agrupados em sete componentes, cada qual pontuado em uma escala de 0 

a 3. Os componentes são, respectivamente: (1) a qualidade subjetiva do sono; (2) a 



33 
 

latência do sono; (3) a duração do sono; (4) a eficiência habitual do sono; (5) as 

alterações do sono; (6) o uso de medicações para o sono; e (7) a disfunção diurna. Os 

escores dos sete componentes são somados para conferir uma pontuação global do 

IQSP, a qual varia de 0 a 21. Pontuações de 0-4 indicam boa qualidade do sono, de 5-10 

indicam qualidade ruim e acima de 10 indicam distúrbio do sono (Buysse et al., 1989).  

 

3.3.6  Questionário de Qualidade de Vida SF-36 

 Este questionário é um instrumento genérico que inclui 36 questões, e as 

mesmas abordam oito domínios diferentes, categorizadas em dois escores resumidos: 

saúde física (funcionamento físico, papel físico, dor corporal e saúde geral) e mental 

saúde (vitalidade, funcionamento social, papel emocional e mental saúde). Todas as 

perguntas feitas são relativas ao período de quatro semanas antes de a entrevista. A 

pontuação final (intervalo: 0-100) foi calculadade acordo com as recomendações dos 

criadores do SF-36, com pontuações mais altas representando uma melhor qualidade de 

vida (Ciconelli et al., 1999) 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os dados obtidos foram tabulados e organizados em planilhas eletrônicas 

utilizando-se os softwares Microsoft  Excel e IBM SPSS Statistics 20. Em seguida foi 

verificada a normalidade dos dados obtidos utilizando-se os testes de Kolmogorov-

Smirnoff e Shapiro-Wilk.   

A relação entre os valores obtidos nos diferentes testes funcionais foi avaliada 

utilizando-se a correlação de Pearson, e para as variáveis importantes do ponto de vista 

teórico, foi realizada a regressão múltipla.  

Já a comparação dos valores obtidos nos testes entre os grupos de pacientes 

chagásicos cardíacos e não-cardíacos, foi feita utilizando-se o test t para amostras 

independentes, quando houve distribuição normal, e Mann-Whitney para distribuição 

não-normal.  

O teste do Qui-quadrado foi utilizado para comparação entre variáveis 

categóricas, e foi realizado o Odds ratio, com os respectivos intervalos de confiança 

para os resultados significantes.  
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Considerou-se como estatisticamente significativos valores de P menores do que 

0,05. 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Foram respeitados os princípios éticos da Resolução 466/2012 do CNS do 

Brasil, que respalda as pesquisas envolvendo seres humanos.  

Os aspectos éticos do trabalho foram apreciados e aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com o número 

de parecer 1.510.620 e CAAE 53362316.8.0000.5294 (ANEXO E). 
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4 RESULTADOS 

 

Inicialmente foram selecionados 74 pacientes, e após serem avaliados pelos critérios 

de inclusão e de exclusão, restaram 57 pacientes que de fato entraram na amortra (25 

mulheres e 32 homens), e todos eram portadores de Doença de Chagas provenientes da 

mesorregião Oeste Potiguar, principalmente do município de Mossoró (22 pacientes). A 

maioria (61,4%) dos pacientes moravam na zona urbana destes municípios. As idades 

variaram de 26 a 69 anos, com média de 48,9. A média do peso foi 69,4 kg , de altura foi de 

1,60m e o IMC 26,8.  

Na classificação funcional, baseada em sintomas, segundo a escala NYHA (New 

York Heart Association, 1964), 7 (12,3%) pacientes estavam no grau I, 24 (42,1%) no grau 

II (42,1%), 25 (43,9%) no grau III e 1 (1,8%) no grau 4. Observou-se também, que 54,4% da 

amostra fazia uso de alguma medicação, sendo principalmente bloqueadores dos receptores 

de angiotensina II e betabloqueadores, correspondendo, respectivamente, a 26,3% e 12,3% 

do total dos pacientes. No que diz respeito aos hábitos de vida, apenas 16 (28,1%) pacientes 

realizam atividades físicas regularmente e 21 (36,8%) eram tabagistas ou ex-tabagistas.   

Na divisão das formas clínicas, 23 (40,4%) possuem a forma clínica indeterminada, 

15 (26,3%) a forma cardíaca, 6 (10,5%) digestiva e 8 (14%) cardiodigestiva. Além desses, 5 

(8,8%) ainda necessitavam realizar exames complementares para se determinar qual a sua 

forma clínica.  

A distribuição dos pacientes de acordo com o escore de risco de morte de Rassi 

(Rassi Jr et al., 2006) revelou que 14 (24,6%) pacientes apresentavam baixo risco, 8 (14,0%) 

tinham risco intermediário e 6 (10,5%) possuíam alto risco. Dez (17,5%) pacientes ainda 

não tinham sido classificados e 19 (33,3%) não se enquadravam nos critérios para se 

determinar o risco de morte. Já em relação aos escores de risco de AVE (Sousa et al., 2008), 

37 (64,9%) pacientes apresentavam baixo risco (64,9%), cinco tinham risco moderado 

(8,8%) e 6 (10,5%) pacientes possuíam alto risco de desenvolver AVE (10,5%) e nove 

(15,8%) pacientes ainda não tinham sido classificados.  

A comparação dos parâmetros respiratórios e funcionais dos pacientes, levando-se 

em consideração os escores de risco de morte, revelou que o grupo com baixo risco de morte 

(escores 0 a 2) apresentavam valores significativamente maiores do Índice de Tiffeneau (Fig 

2a) e do Índice de Função Cardiovascular (Fig 2d), e menores do pulso de oxigênio (Fig 2b) 
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e delta do pulso de oxigênio (Fig 2c). Não houve diferença entre os grupos no TC6M, Teste 

de Função Pulmonar, assim como nos demais parâmetros do TCP (Tabela 1, Figura 2). 

Para analisar o efeito do betabloqueador na FC da presente amostra, fez-se a 

comparação das médias, e os pacientes que fizeram uso dessa medicação apresentaram 

menor FC no primeiro limiar anaeróbico (p=0,002) e no Ponto de Compensação 

Respiratório (p<0,001). 



37 
 

Tabela 1. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo risco de morte e 

os demais (Continua). 

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de Morte 

P 
Baixo 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Intermediário/Alto 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

TC6M    

Distância caminhada  455; 395 a 495 472,5; 389 a 495 0,920
 T

 

SF-36    

Capacidade funcional  62,5; 43,7 a 81,9 57,5 ; 47,9 a 80,6 0,903
 T

 

Limitação física  50; 21,5 a 78,3 37,5; 20,6 a 65,0 0,810
 MW

 

Dor  67; 49,9 a 81,5 86; 56,7 a 90,7 0,370
 MW

 

Estado geral de saúde  62; 32,3 a 61,6 41; 29,8 a 58,7 0,908
 MW

 

Vitalidade  67,5; 46,1 a 84,5 65; 44,9 a 79,3 0,790
 T

 

Aspectos sociais  100; 74,9 a 101,8 93; 66,0 a 94,7 0,227
 MW

 

Limitações emocionais  83,3; 38,7 a 89,8 100; 47,7 a 95,1 0,521
 MW

 

Saúde mental  78; 60,4 a 87,0 94; 70,3 a 95,4 0,202
 MW

 

T
 P valor calculado pelo Teste t student    

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 1. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo 

risco de morte e os demais (Continua). 

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de Morte 

P 
Baixo 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Intermediário/Alto 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Questionários do sono    

Escala de Eppworth 7,5; 4,3 a 10,2 7; 5,7 a 10,5 0,630
 T

 

Escala de Pittsburgh 5; 3,8 a 9,8 4; 3,5 a 7,4 0,593
 MW

 

Prova de Função Pulmonar    

CVF 2,9; 2,5 a 3,4 3,5; 2,9 a 4,1 0,141
 T

 

Percentual de CVF 85,5; 77,1 a 91,1 89; 77,6 a 100,3 0,438
 T

 

VEF1 2,6; 2,2 a 2,9 2,9; 2,3 a 3,3 0,349
 T

 

Percentual VEF1 92; 82,7 a 94,4 89,5; 75,9 a 99,4 0,762
 T

 

Índice de Tiffeneau 88; 82,6 a 91,7 79; 75,3 a 85,3 0,042
 T

* 

TCP    

Carga máxima 115,5; 88,3 a 130,2 114,5; 92,6 a 148, 4 0,800
 T

 

T
 P valor calculado pelo Teste t student    

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 1. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo 

risco de morte e os demais (Continua). 

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de Morte 

P 
Baixo 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Intermediário/Alto 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

VO2máx 16,5; 15,1 a 20,0 14,8; 13,7 a 22,1 0, 870
 T

 

Percentual de VO2máx 76,5; 71,6 a 84,7 66; 56,4 a 90,0 0, 557
 T

 

VO2 no limiar anaeróbico 9,9; 9,3 a 12,6 9,2; 8,7 a 13,6 0,895
 T

 

      Percentual de VO2máx no limiar anaeróbico 37,3; 33,4 a 45,5 32,5; 28,2 a 45,5 0,600
 T

 

VO2 Limiar anaeróbico/ VO2máx 61,5; 55,9 a 70,3 61; 56,4 a 69,6 0,988
 T

 

      VO2máx no Ponto de Compensação Respiratório 15,2; 13,1 a 17,3 12,7; 11,8 a 17,7 0,798
 T

 

Percentual do VO2máx no Ponto de Compensação Respiratória 54,3; 48,8 a 59,6 46,8; 38,6 a 58,5 0,292
 T

 

Índice de Função Metabólica 7,6; 6,7 a 9,1 7,5; 6,7 a 9,1 0,981
 T

 

T
 P valor calculado pelo Teste t student    

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 

 

 



40 
 

(Continuação) Tabela 1. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo 

risco de morte e os demais (Continua). 

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de Morte 

P 
Baixo 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Intermediário/Alto 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Percentual do Índice de Função Metabólica 70; 64,7 a 86,6 69; 61,1 a 84,6 0,711
 T

 

Quoeficiente respiratório 1,12; 1,05 a 1,21 1,10; 1,06 a 1,18 0,863
 T

 

Pulso de oxigênio 8,6; 7,2 a 10,7 11,4; 9,4 a 14,0 0,047
T
* 

          Delta do Pulso de oxigênio 3,2; 1,9 a 4,6 5,3; 4,0 a 5,9 0,041
T
* 

Ventilatory Power 6,9; 5,9 a 7,7 6,3; 5,4 a 7,2 0,386
 T

 

Circulatory Power 2786; 2619 a 3674 2372; 2214 a 3752 0,462
 MW

 

Ventilação voluntária máxima 36,5; 30,6 a 45,8 33,9; 28,1 a 52,2 0,783
 MW

 

Percentual da Ventilação voluntária máxima 51; 44,7 a 56,9 38,5; 32,9 a 56,4 0,51 
MW

 

VE/VO2 21,7; 18,9 a 27,7 21; 19,7 a 23,5 0,696 
MW

 

VE/VCO2 23,6; 20,9 a 31,2 23,5; 22,5 a 25,8 1,00 
MW

 

VE/VCO2 slope 25,3; 23,7 a 29,3 27,1; 24,2 a 28,7 0,996 
T
 

T
 P valor calculado pelo Teste t student    

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 1. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo 

risco de morte e os demais. 

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de Morte 

P 
Baixo 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Intermediário/Alto 

(14) 

(Mediana; IC 95%) 

Índice de Função Cardiovascular 69,4; 59,0 a 110,1 43,2; 36,0 a 69,6 0,015
MW

* 

OUES 1380; 1163,4 a 1801,3 1409; 1125,9 a 1847,0 0, 986
 T

 

Ponto Ótimo Cardiorrespiratório 20,7; 19,4 a 24,3 20,7; 19,0 a 23,0 0,589
T
 

T
 P valor calculado pelo Teste t student    

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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a)                                                                     b)  

             

c)                                                                              d) 

              

 

Figura 2. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de 

qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo risco de morte e os demais. p: p valor 

calculado pelo teste t student; *p: p valor calculado Teste de Mann-Whitney.  
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Apesar de não haver diferença nas médias VO2máx entre os grupos, categorizando os 

valores abaixo e acima de 60%, que representa baixíssimo desempenho cardiorrespiratório 

(Herdy et al., 2014),  observou-se diferença significativa entre os diferentes riscos de morte, 

sendo que os pacientes com risco de morte intermediário ou alto apresentaram 9,7 vezes 

mais chances de ter baixíssima capacidade cardiorrespiratória que os de baixo risco de morte 

(Tabela 2).    
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Tabela 2. Comparações entre os riscos de morte de Rassi e os valores dicotomizados (normais e alterados) dos testes cardiorrespiratórios e 

questionários de qualidade do sono 

 

Variáveis 

Risco de morte 
RC (IC 95%) P 

Intermediário e alto    Baixo 

%VO2máx < 60% 6 (42,9%) 1 (7,1%)  

9,7 (0,010 – 1,016) 

 

0,029* 
%VO2máx > 60% 8 (57,1%) 13 (92,9%) 

VO2máx < 20 mL·kg·min 9 (64,3%) 10 (71,4%) 
 

1,4 (0,282 – 68,35) 

 

0,686 
VO2máx  > 20 mL·kg·min  5 (35,7%) 4 (28,6%) 

TC6M < 522m 11 (78,6%) 12 (85,7%) 
 

1,6 (0,229 – 11,703) 

 

0,622 
 TC6M  > 522m 3 (21,4%) 2 (14,3%) 

Qualidade do sono alterada 6 (42,9%) 8 (57,1%) 
 

1,7 (0,126 – 2,513) 

 

0,450 
Boa qualidade do sono 8 (57,1%) 6 (42,9%) 

Sonolência diurna excessiva 10 (71,4%) 8 (57,1%)  

1,8 (0,390 – 9,013) 

 

0,430 
Sonolência diurna normal 4 (28,6%) 6 (42,9%) 

Sedentarismo 9 (64,3%) 10 (71,4%)  

1,4 (0,146 – 3,544) 

 

0,686 
Prática regular de exercícios 5 (35,7%) 4 (28,6%) 

RC: Razão de Chance                                                      IC 95%: Intervalo de Confiança  

P: P valor calculado pelo teste do Qui-Quadrado            * Estatisticamente significativo
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A avaliação desses parâmetros de acordo com o risco de AVE, por sua vez, revelou que 

os pacientes com baixo risco apresentavam valores significativamente menores de Quoeficiente 

Respiratório (Fig 3c) e maiores de: percentual de CVF (Fig 3a), percentual de VEF1 (Fig 3b), 

Ventilatory Power (Fig 3d), Circulatory Power (Fig 3e), percentual de VO2 no limiar 

anaeróbico (Fig 3f), VO2 no Ponto de Compensação Respiratória (Fig 3g), percentual do índice 

de função metabólica (Fig 3h) (Tabela 3, Figura 3). 
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  Tabela 3. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo risco de AVE e 

os demais (Continua).  

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de AVE 

P 
Baixo 

(37) 

(Mediana; IC 95%) 

Médio/Alto 

(11) 

(Mediana; IC 95%) 

TC6M    

Distância caminhada  450; 432,8 a 482,8 475; 383,3 a 502,9 0,806
 MW

 

SF-36    

Capacidade funcional  80; 62,5 a 80,6 55 ; 40,3 a 78,7 0,241
MW

 

Limitação física  50; 35,0 a 63,5 25; 12,5 a 69,2 0,619
MW

 

Dor  62; 52,9 a 71,0 100; 51,0 a 96,8 0,176
 MW

 

Estado geral de saúde  62; 43,4 a 58,0 37; 22,2 a 57,9 0,278
MW

 

Vitalidade  70; 56,0 a 74,5 70; 42,5 a 85,6 0,905
 T

 

Aspectos sociais  100; 79,4 a 94,1 100; 68,9 a 103,7 0,781
 MW

 

Limitações emocionais  100; 55,6 a 83,07 100; 40,5 a 98,8 0,825
 MW

 

Saúde mental  76; 68,4 a 82,9 96; 67,3 a 98,4 0,252
 MW

 

T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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 (Continuação) Tabela 3. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo 

risco de AVE e os demais (Continua).  

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de AVE 

P 
Baixo 

(37) 

(Mediana; IC 95%) 

Médio/Alto 

(11) 

(Mediana; IC 95%) 

Questionários do sono    

Escala de Eppworth 7; 6,0 a 9,6 7; 4,4 a 9,8 0,689
T
 

Escala de Pittsburgh 6; 5,6 a 8,4 4; 2,6 a 6,7 0,066
 MW

 

Prova de Função Pulmonar    

CVF 3,4; 3,1 a 3,7 3; 2,6 a 3,8 0,502
 T

 

Percentual de CVF 94; 88,8 a 97,7 83; 69,3 a 93,9 0,024
T
* 

VEF1 2,8; 2,6 a 3,1 2,7; 2,2 a 3,1 0,376
 T

 

Percentual VEF1 96; 2,2 a 3,1 85; 69,4 a 95,9 0,009
T
* 

Índice de Tiffeneau 85; 82,2 a 87,5 83; 76,9 a 89,7 0,595T 

TCP    

Carga máxima 116; 103,8 a 134,4 110; 88,1 a 140,5 0,835
 MW

 

VO2máx 19,0; 17,4 a 21,0 14,2; 12,9 a 20,8 0, 229
 T

 

 
T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 3. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo 

risco de AVE e os demais (Continua).  

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de AVE 

P 
Baixo 

(37) 

(Mediana; IC 95%) 

Médio/Alto 

(11) 

(Mediana; IC 95%) 

Percentual de VO2máx  78; 73,8 a 83,8 65; 51,7 a 88,7 0, 184
 T

 

VO2 no limiar anaeróbico 11,7; 10,8 a 13,1 9,4; 8,3 a 12,1 0,124 T 

Percentual de VO2máx no limiar anaeróbico 39,4; 37,3 a 44,2 29; 25,2 a 40,2 0,030T* 

VO2 Limiar anaeróbico/ VO2máx 64; 59,3 a 67,6 55; 53,0 a 70,7 0,291 MW 

VO2 no Ponto de Compensação Respiratório 15,9; 15,07 a 18,2 12,6; 11,4 a 16,3 0,085 T 

Percentual do VO2máx no Ponto de Compensação Respiratória 55,6; 52,3 a 59,2 43,3; 35,4 a 53,0 0,004T* 

Índice de Função Metabólica 8,1; 7,7 a 9,1 6,7; 5,9 a 8,1 0,051T 

Percentual do Índice de Função Metabólica 78; 72,9 a 85,2 60; 54,9 a 75,2        0,026T* 

Quoeficiente respiratório 1,09; 1,06 a 1,13 1,15; 1,10 a 1,22 0,005MW* 

Pulso de oxigênio 9,5; 8,8 a 11,05 10,6; 7,9 a 13,6 0,500 T 

Delta do Pulso de oxigênio 3,5; 3,3 a 5,0 4,7; 2,9 a 5,2 0,916 T 

T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 3. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo 

risco de AVE e os demais. 

Parâmetro Analisado 

Escore de Risco de AVE 

P 
Baixo 

(37) 

(Mediana; IC 95%) 

Médio/Alto 

(11) 

(Mediana; IC 95%) 

Ventilatory Power 6,9; 6,5 a 7,4 6,1; 5,0 a 6,8 0,021
T
* 

Circulatory Power 3259; 3109 a 3848 2342; 1954 a 3379 0,032
MW

* 

Ventilação voluntária    máxima 36,7; 35,3 a 46,4 32,5; 26,1 a 48,5 0,454
 T

 

Percentual da Ventilação voluntária máxima 50; 45,4 a 54,2 40; 31,6 a 57,6 0, 064
 T

 

VE/VO2 21,8; 20,3 a 23,7 21,1; 19,2 a 23,8 0, 932
 T

 

VE/VCO2 23,4; 22,5 a 26,5 24,2; 22,3 a 25,6 0,564
 T

 

VE/VCO2 slope 25,3; 24,8 a 27,6 27,0; 24,4 a 29,6 0,384T 

Índice de Função Cardiovascular 67,1; 63,3 a 91,2 52,5; 40,1 a 86,0 0,397T 

OUES 1385; 1373 a 1737 1291; 974 a 1656 0, 244T 

Ponto Ótimo Cardiorrespiratório 20,0; 19,1 a 21,5 20,8; 18,7 a 23,4 0, 370T 

T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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  a)                                                                            b) 

 

                                 

 

  c)                                                                            d) 

                                   

 

 

Figura 3. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de 

qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo risco de AVE e os demais. p: p valor 

calculado pelo teste t student; *p: p valor calculado Teste de Mann-Whitney; CVF: 

Capacidade Vital Forçada; VEF1: Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo; VO2: 

Consumo de oxigênio (Continua). 
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   e)                                                                          f) 

                                  

   

g)                                                                           h) 

                               

 

(Continuação) Figura 3. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, 

questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de baixo risco de AVE e os demais. p: 

p valor calculado pelo teste t student; *p: p valor calculado Teste de Mann-Whitney; CVF: 

Capacidade Vital Forçada; VEF1: Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo; VO2: 

Consumo de oxigênio. 
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 Observou-se também que, apesar de não haver diferença significativa nas médias de 

VO2máx entre os grupos, 45,5% dos pacientes com riscos médio e alto de AVE obtiveram 

VO2máx abaixo de 60%, enquanto o percentual para os de baixo risco foi de 10,8%. Assim, 

pacientes de risco médio e alto, têm 6,9 vezes mais chances de ter baixíssimo desempenho 

cardiorrespiratório, quando comparado ao baixo risco de AVE, de forma que se obteve 

diferença significativa após a categorização (Tabela 4). 
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Tabela 4. Comparações entre os riscos de AVE. e os valores dicotomizados (normais e alterados) dos testes cardiorrespiratórios e questionários de 

qualidade do sono  

Variáveis 
Risco de AVE 

RC (IC 95%) P 
Médio e alto    Baixo 

%VO2máx < 60% 5 (45,5%) 4 (10,8%) 
 

6,9 (0,030 – 0,704) 

 

0,010* 
%VO2máx > 60% 6 (54,5%) 33(89,2%) 

VO2máx < 20 mL·kg·min 8 (72,7%) 23 (62,2%) 
 

1,6 (0,140 – 27,17) 

 

0,520 
VO2máx  > 20 mL·kg·min  3 27,3%) 14 (37,8%) 

TC6M < 522m 10 (90,9%) 28 (75,7%) 
     

13,2 (0,35 – 3,776) 

 

0,275 

 TC6M  > 522m 1 (9,1%) 9 (14,3%) 

Qualidade do sono alterada 4 (36,4%) 25 (67,6,1%) 
 

3,6 (0,067 – 1,121) 

 

0,063 
Boa qualidade do sono 7 (63,6%) 12 (32,4%) 

Sonolência diurna excessiva 7 (63,6%) 20 (54,1%) 
 

1,8 (0,371 – 5,962) 

 

0,574 
Sonolência diurna normal 4 (36,4%) 17 (45,9%) 

Sedentarismo 6 (54,5%) 28 (75,7%) 
 

2,5 (0,095 – 1,571) 

 

0,176 
Prática regular de exercícios 5 (45,5%) 9 (24,3%) 

RC: Razão de Chance                                                      IC 95%: Intervalo de Confiança  

P: P valor calculado pelo teste do Qui-Quadrado            * Estatisticamente significativo
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Quando realizada a comparação dos parâmetros respiratórios e funcionais entre os 

pacientes com a forma clínica indeterminada ou digestiva, em relação a cardíaca ou 

cardiodigestiva, obteve-se os seguintes resultados apresentados na Tabela 5. Observa-se valores 

significativamente diferentes apenas nos percentuais esperados, que estão apresentados na Figura 

4, e são o CVF (Fig 4a) e VEF1 (Fig 4b) e no Circulatory Power (Fig 4c), não sendo observadas 

diferenças significativas entre outros valores (Figura 4). 
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Tabela 5. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de forma cardíaca e não-

cardíaca. (Continua) 

Parâmetro Analisado 

Formas clínicas 

P 
Cardíaca 

(23) 

(Mediana; IC 95%) 

Não-cardíaca 

(29) 

(Mediana; IC 95%) 

TC6M    

Distância caminhada  450; 402,0 a 478,0 475; 446,6 a 493,8 0,920
 T

 

SF-36    

Capacidade funcional  60; 52,0 a 77,5 80 ; 63,3 a 82,8 0,903
 T

 

Limitação física  25; 23,5 a 59,0 50; 35,6 a 69,5 0,810
MW

 

Dor  62; 53,8 a 79,7 62; 50,7 a 73,0 0,370
MW

 

Estado geral de saúde  47; 35,6 a 56,6 62; 44,0 a 60,3 0,908
MW

 

Vitalidade  60; 49,3 a 76,3 75; 60,3 a 79,6 0,790
 T

 

Aspectos sociais  100; 70,0 a 91,8 100; 86,3 a 99,8 0,227
MW

 

Limitações emocionais  66,6; 44,2 a 80,3 100,0; 60,3 a 91,3 0,521
MW

 

Saúde mental  84; 67,6 a 86,7 84; 70,6 a 86,8 0,202
MW

 

T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 5. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de forma 

cardíaca e não-cardíaca. (Continua) 

Parâmetro Analisado 

Formas clínicas 

P 
Cardíaca 

(23) 

(Mediana; IC 95%) 

Não-cardíaca 

(29) 

(Mediana; IC 95%) 

Questionários do sono    

Escala de Eppworth 8; 6,0 a 9,7 6; 5,4 a 9,5 0,678
MW

 

Escala de Pittsburgh 5; 4,7 a 8,4 5; 4,7 a 7,6 0,593
MW

 

Prova de Função Pulmonar    

CVF 3,1; 2,8 a 3,6 3,4; 3,3 a 3,9 0,129
 T

 

Percentual de CVF 86; 77,6 a 91,2 97; 93,3 a 103,4 0,001
T
* 

VEF1 2,7; 2,3 a 2,9 2,9; 2,8 a 3,3 0,037
 T

 

Percentual VEF1 87; 7,8 a 91,2 98; 96,3 a 105,3 <0,001
T
* 

Índice de Tiffeneau 79; 79,9 a 86,5 85; 81,7 a 87,7 0,276
MW

 

TCP    

Carga máxima 115; 96,1 a 126,0 115; 105,3 a 143,6 0,282
 T

 

VO2máx 16,7; 15,3 a 19,8 18,4; 17,5 a 22,0 0, 171
 T

 

 
T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 5. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de forma 

cardíaca e não-cardíaca. (Continua) 

Parâmetro Analisado 

Formas clínicas 

P 
Cardíaca 

(23) 

(Mediana; IC 95%) 

Não-cardíaca 

(29) 

(Mediana; IC 95%) 

Percentual de VO2máx  73; 65,4 a 84,6 74; 72,7 a 83,9 0, 528
 T

 

VO2 no limiar anaeróbico 11,4; 9,7 a 12,4 11,5; 10,8 a 13,9 0,261
MW

 

Percentual de VO2máx no limiar anaeróbico 37,9; 32,6 a 43,2 39,4; 36,4 a 43,8 0,471
T
 

VO2 Limiar anaeróbico/ VO2máx 62; 59,0 a 68,1 64; 58,3 a 68,8 0,987
T
 

VO2 no Ponto de Compensação Respiratório 14,7; 13,2 a 16,7 17,7; 16,1 a 19,2 0,191
MW

 

Percentual do VO2máx no Ponto de Compensação Respiratória 54,5; 44,6 a 56,9 53,4; 51,4 a 58,8 0,555
MW

 

Índice de Função Metabólica 7,8; 7,3 a 9,5 7,8; 7,2 a 8,9 0,847
MW

 

Percentual do Índice de Função Metabólica 71; 6,8 a 88,5 75; 68,8 a 83,2 0,657
T
 

Quoeficiente respiratório 1,12; 1,08 a 1,16 1,09; 1,06 a 1,13 0,415
T
 

Pulso de oxigênio 10,6; 9,1 a 12,4 9,2; 8,2 a 10,9 0,103
MW

 

Delta do Pulso de oxigênio 4,7; 3,4 a 5,6 3,3; 3,1 a 5,1 0,593
MW

 

T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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(Continuação) Tabela 5. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de qualidade de vida e sono, dos grupos de forma 

cardíaca e não-cardíaca. 

Parâmetro Analisado 

Formas clínicas 

P 
Cardíaca 

(23) 

(Mediana; IC 95%) 

Não-cardíaca 

(29) 

(Mediana; IC 95%) 

Ventilatory Power 6,4; 5,8 a 7,1 6,7; 6,4 a 7,3 0,288
 T

 

Circulatory Power 2767; 2533 a 3402 3266; 3156 a 4092 0,044
 T

* 

Ventilação voluntária    máxima 35,3; 31,8 a 42,7 38,0; 35,4 a 49,8 0,392
MW

 

Percentual da Ventilação voluntária máxima 44; 39,4 a 52,9 50; 45,7 a 55,8 0, 251
T
 

VE/VO2 21,0; 20,1 a 22,8 22,2; 20,1 a 24,4 0, 789
MW

 

VE/VCO2 23,4; 22,7 a 25,1 23,5; 22,4 a 27,3 0,839
MW

 

VE/VCO2 slope 26,2; 24,3 a 28,3 26,2; 25,1 a 27,9 0,852
 T

 

Índice de Função Cardiovascular 52,5; 47,1 a 81,4 77,5; 65,6 a 95,1 0,397
MW

 

OUES 1431; 1234 a 1632 1374; 1336 a 1821 0, 072
 T

 

Ponto Ótimo Cardiorrespiratório 20,3; 19,6 a 22,3 19,7; 18,8 a 21,6 0, 849
 T

 

T
 P valor calculado pelo Teste t student   

MW
 P valor calculado pelo Teste de Mann-Whitney 

* Valor estatisticamente significativo 
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a) b)        
           

                                  

 

c) 

 

Figura 4. Comparação entre os valores obtidos nos testes funcionais, questionários de 

qualidade de vida e sono, dos grupos de forma cardíaca e não-cardíaca. p: p valor calculado 

pelo teste t student; *p: p valor calculado Teste de Mann-Whitney; CVF: Capacidade Vital 

Forçada; VEF1: Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo. 

 

Quando categorizados os grupos e analisados aqueles paciente que realizam ou não 

atividade física, constatou-se que pacientes na forma cardíaca têm 3,7 vezes mais chances de 

fazer exercícios regulares (Tabela 6).  
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Tabela 6. Comparações entre as formas clínicas cardíaca e não-cardíaca e os valores dicotomizados (normais e alterados) dos testes 

cardiorrespiratórios e questionários de qualidade do sono 

 

Variáveis 

Forma clínica   

Cardíaca Não-cardíaca RC (IC 95%) P 

%VO2máx < 60% 6 (26,1%) 3 (10,3%)  

3,0 (0,673 – 13,912) 

 

0,136 
%VO2máx > 60% 17 (73,9%) 26 (89,7%) 

VO2máx < 20 mL·kg·min 16 (69,6%) 18 (62,1%) 
 

1,4 (0,437 – 44,67) 

 

0,573 
VO2máx  > 20 mL·kg·min  7 (30,4%) 11 (39,1%) 

TC6M < 522m 19 (82,6%) 23 (79,3%) 
 

13,2 (0,35 – 3,776) 

 

0,275 

 TC6M  > 522m 4 (17,4%) 6 (20,7%) 

Qualidade do sono alterada 14 (60,9%) 18 (62,1%) 
 

1,1 (0,342 – 3,238) 

 

0,930 
Boa qualidade do sono 9 (39,1%) 11 (37,9%) 

Sonolência diurna excessiva 16 (69,6%) 14 (48,3%) 
 

2,4 (0,129 – 1,288) 

 

0,123 
Sonolência diurna normal 7 (30,4%) 15 (51,7%) 

Sedentarismo 13 (56,5%) 5 (10,8%) 
 

3,7 (1,039 – 13,122) 

 

0,038* 
Prática regular de exercícios 10 (43,5%) 24 (82,8%) 

RC: Razão de Chance                                                      IC 95%: Intervalo de Confiança  

P: P valor calculado pelo teste do Qui-Quadrado            * Estatisticamente significativo
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A análise dos resultados obtidos pelos pacientes no TCP e na distância percorrida no 

TC6M revelou a existência de correlações positivas e significativas entre os seguintes 

parâmetros: carga máxima (Fig 5a), VO2máx (Fig 5b), percentual de VO2máx, VO2 no limiar 

anaeróbio, VO2 no Ponto de Compensação Respiratória (Fig 5c), pulso de O2, delta do pulso 

de O2, Ventilatory Power, Circulatory Power (Fig 5d), Ventilação Voluntária Máxima e 

OUES  (Fig 5e). Foi observado ainda, correlação significativa e negativa entre a distância 

caminhada no TC6M e o Índice de Função Ventilatória slope, Ponto Ótimo 

Cardiorrespiratório e Índice de Função Cardiovascular (Tabela 7). As correlações moderadas 

ou fortes estão descritos em gráficos na Figura 5.  

Além das correlações, foi realizada a comparação com os pontos de corte relatados 

na literatura (Costa et al., 2014), que foram de 522 metros para TC6M, e abaixo de 20 

mL·kg·min para VO2máx (Tabela 8). 
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Tabela 7. Correlações entre as variáveis analisadas no TCP e a distância caminhada no 

TC6M  

 

Variáveis TCP Distância percorrida TC6M  

(r) 

P (valor) 

Carga máxima 0,524 <0,001* 

VO2máx 0,448 <0,001* 

Percentual de VO2máx 0,330 0,012* 

VO2 no limiar anaeróbico 0,399 0,002* 

VO2 no Ponto de Compensação Respiratória 0,403 0,002* 

Pulso de oxigênio 0,351 0,007* 

Delta do Pulso de oxigênio 0,304 0,022* 

Ventilatory Power 0,368 0,005* 

Circulatory Power 0,501 <0,001* 

Ventilação Voluntária Máxima 0,377 0,004* 

OUES                      0,409           0,002* 

Índice de Função Ventilatória slope  -0,278 0,037* 

Ponto Ótimo Cardiorrespiratório  -0,263 0,048* 

Índice de Função Cardiovascular  -0,268 0,044* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 
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 a)                                                                             b)   

                            

 

c)                                                                                         d) 

                       

   e) 

 

Figura 5. Correlações entre a distância caminhada no TC6M e os valores obtidos no TCP. p: 

p valor calculado pela Correlação de Pearson; r: Correlação linear de Pearson; VO2: 

Consumo de oxigênio; TC6min: Teste da Caminhada dos 6 Minutos.  
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  Tabela 8. Comparação entre os pontos de corte do TC6M e do VO2máx. 

 

Variáveis 

TC6M   

<522m >522m RC (IC 95%) P 

VO2máx 

 < 20 mL·kg·min 

 

36 (94,7%) 

 

2 (5,3%) 

 

16,2 (3,000 – 87,337) 

 

  <0,001* 

> 20 mL·kg·min  7 (56,2,%) 9 (47,4%) 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 

 

Foram encontradas, também, correlações entre a distância percorrida no TC6M e os 

valores obtidos na Prova de Função Pulmonar, em que a distância percorrida teve correlação 

positiva e significativa com os valores de Capacidade Vital Forçada (Fig 6a) e do Volume 

Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (p=0,001;r=0,423 Fig 6b), ambas moderadas e 

descritas na Figura 6. 

 

 

a)                                                                                              b)                      

                     

Figura 6. Correlação entre a distância percorrida no TC6M e os valores da Prova de Função 

Pulmonar. p: p: p valor calculado pela Correlação de Pearson; r: Correlação linear de 

Pearson; CVF: Capacidade Vital Forçada; VEF1: Volume Expiratório Forçado no Primeiro 

Segundo; TC6min: Teste da Caminhada dos 6 Minutos. 
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A análise dos resultados obtidos na Prova de Função Pulmonar revelou ainda a 

existência de correlação significativa entre a CVF e os seguintes parâmetros obtidos no 

TCP: Carga máxima (Fig 7a), VO2máx  (Fig 7b), VO2 no limiar anaeróbico (Fig 7c), VO2 Limiar 

anaeróbico/ VO2máx, VO2 no Ponto de Compensação Respiratório (Fig 7d), Índice de Função 

Metabólica, Pulso de O2 (Fig 7e), delta do pulso de O2 (Fig 7f), Circulatory Power (Fig 7g), 

Ventilação Voluntária Máxima (Fig 7h), Índice de Função Cardiovascular (Fig 7i), OUES 

(Fig 7j) e Ponto Ótimo Cardiorrespiratório (Tabela 9). As correlações moderadas ou fortes 

estão descritas na Figura 7. 

 

Tabela 9.  Correlações entre variáveis analisadas no TCP e a CVF avaliada no Teste de 

Função Pulmonar. 

Variáveis TCP CVF  

(r) 

p (valor) 

Carga máxima  0,758 <0,001* 

VO2máx 0,448 <0,001* 

VO2 no limiar anaeróbico  0,441   0,001* 

VO2 Limiar anaeróbico/ VO2máx -0,284    0,032* 

VO2 no Ponto de Compensação Respiratória                      0,511        <0,001* 

Índice de Função Metabólica  0,297   0,002* 

Pulso de O2  0,643 <0,001* 

Delta do Pulso de O2  0,656 <0,001* 

Circulatory Power 0,567 <0,001* 

Ventilação Voluntária Máxima 0,556 <0,001* 

Índice de Função Cardiovascular  -0,577 <0,001* 

OUES                      0,618        <0,001* 

Ponto Ótimo Cardiorrespiratório  -0,271    0,041* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 
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a)                                                                          b) 

                       

 

    c)                                                                                        d)                         

                       

e)                                                                                           f)  

                       

Figura 7. Correlação entre os valores de CVF e os parâmetros obtidos no TCP. p: p valor 

calculado pela Correlação de Pearson; r: Correlação linear de Pearson; CVF: Capacidade 

Vital Forçada; VO2: Consumo de oxigênio; O2: Oxigênio. (Continua) 
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        g)                                                                                    h) 

                       

i)                                                                             j) 

                         

(Continuação) Figura 7. Correlação entre os valores de CVF e os parâmetros obtidos no 

TCP. p: p valor calculado pela Correlação de Pearson; r: Correlação linear de Pearson; CVF: 

Capacidade Vital Forçada; VO2: Consumo de oxigênio; O2: Oxigênio. 
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  O VEF1 (obtido com a Prova de Função Pulmonar) também apresentou associação 

significativa com os seguintes parâmetros: Carga máxima, (Fig 8a), VO2máx  (Fig 8b), VO2 

no limiar anaeróbio (Fig 8c), VO2 Limiar anaeróbico/ VO2máx,  VO2 Ponto de Compensação 

Respiratório (Fig 8d), Índice de Função Metabólica, Pulso de O2 (Fig 8e), delta do Pulso de 

O2 (Fig 8f), Circulatory Power (Fig 8g), Ventilação Voluntária Máxima (Fig 8h), Índice de 

Função Cardiovascular (Fig 8i) e OUES (Fig 8j) (Tabela 10). As correlações moderadas ou 

fortes estão descritas na Figura 8. 

 

 

Tabela 10.  Correlações entre variáveis analisadas no TCP e o VEF1 avaliado no Teste de 

Função Pulmonar. (Continua) 

 
Variáveis TCP VEF1  

(r) 

p (valor) 

Carga máxima  0,789 <0,001* 

VO2máx 0,537 <0,001* 

VO2 no limiar anaeróbico  0,416   0,001* 

VO2 Limiar anaeróbico/ VO2máx  -0,290   0,028* 

VO2 no Ponto de Compensação Respiratório 0,505 <0,001* 

Índice de Função Metabólica  0,383   0,003* 

Pulso de O2  0,568 <0,001* 

Delta do Pulso de O2  0,593 <0,001* 

Circulatory Power 0,582 <0,001* 

Ventilação Voluntária Máxima 0,593 <0,001* 

Índice de Função Cardiovascular  -0,566 <0,001* 

OUES                      0,635        <0,001* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 
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    a)                                                                        b) 

                      

     c)                                                                         d)                                                                                                                       

                     

e)                                                                            f) 

                      

Figura 8. Correlação entre os valores de VEF1 e os parâmetros obtidos no TCP. p: p valor 

calculado pela Correlação de Pearson; r: Correlação linear de Pearson; VEF1: Volume 

Expiratório Forçado no Primeiro Segundo; VO2: Consumo de oxigênio; O2: Oxigênio. 

(Continua) 
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g)                                                                     h) 

                     

i)                                                                j) 

                      

(Continuação) Figura 8. Correlação entre os valores de VEF1 e os parâmetros obtidos no 
TCP. p: p valor calculado pela Correlação de Pearson; r: Correlação linear de Pearson; VEF1: 

Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo; VO2: Consumo de oxigênio; O2: 

Oxigênio. 
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Foi realizada também a correlação dos parâmetros de qualidade do sono obtidos pela 

escala de Pittsburgh e de sonolência diurna do Epworth, com os valores dos testes 

cardiorrespiratórios. A qualidade do sono se correlacionou negativamente com as seguintes 

variáveis: distância percorrida no TC6M, percentual de VO2máx, percentual de VO2 no 

limiar anaeróbio, percentual de VO2 no Ponto de Compensação Respiratório, Quoeficiente 

Respiratório, percentual da Ventilação Voluntária Máxima e Índice de Função Respiratória 

(VE/VCO2) (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Correlações entre os valores obtidos no questionário de qualidade do sono 

Pittsburgh e variáveis avaliadas no TCP, TC6M e Prova de Função Pulmonar. 

Variáveis dos testes funcionais Pittsburgh  

(r) 

p (valor) 

TCP   

Percentual de VO2máx         -0,342 0,009* 

Percentual de VO2 no limiar anaeróbio        -0,294 0,027* 

Percentual de VO2 no Ponto de 

Compensação Respiratória  

 

       -0,323 

 

0,014* 

Quoeficiente Respiratório         -0,310 0,019* 

Percentual da Ventilação Voluntária Máxima         -0,305     0,021* 

VE/VCO2        -0,272 0,041* 

TC6M    

Distância percorrida no TC6M                  -0,289                0,029* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 

 

A sonolência diurna se correlacionou negativamente com os seguintes parâmetros 

cardiorrespiratórios: Ventilatory Power, VE/VCO2, VE/VCO2 slope, Equivalente 

Ventilatório de Oxigênio e Ponto Ótimo Cardiorrespiratório. Não foram obtidas correlações 

moderadas ou fortes entre a qualidade do sono e sonolência, com os parâmetros 

cardiorrespiratórios (Tabela 12).  

As correlações entre a qualidade de vida e as variáveis avaliadas nos testes 

funcionais estão descritas nas Tabelas 13, 14, 15 e 16, e as correlações moderados ou fortes 

estão representadas na Figura 9.  
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Tabela 12. Correlações entre valores obtidos na escala de sonolência diurna de Epworth e 

variáveis avaliadas no TCP, TC6M e Prova de Função Pulmonar. 

Variáveis dos testes funcionais Epworth  

(r) 

p (valor) 

TCP   

Ventilatory Power                -0, 356            0,007* 

VE/VCO2      -0,308    0,020* 

VE/VCO2 slope       -0,394    0,020* 

VE/VO2        -0,337    0,010* 

Ponto Ótimo Cardiorrespiratório                 -0,348             0,008* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 

 

 

Tabela 13. Correlações entre os valores obtidos no questionário de qualidade de vida SF-36 

e a distância percorrida no TC6M. 

Domínios de qualidade de vida SF-36 TC6M  

(r) 

p (valor) 

Limitação física 0,370 0,005* 

Dor  0,383         0,003* 

Estado Geral de Saúde 0,480 <0,001* 

Vitalidade  0,539 <0,001* 

Limitações Emocionais 0,296 0,025* 

Saúde Mental  0,411 0,001* 

Capacidade Funcional  0,565 <0,001* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 
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Tabela 14. Correlações entre os valores obtidos no questionário de qualidade de vida SF-36 

e o percentual de VO2máx avaliado no TCP 

Domínios de qualidade de vida SF-36 Percentual de VO2máx  

(r) 

p (valor) 

Limitação Física 0,024 0,024* 

Dor  0,266  0,046* 

Estado Geral de Saúde 0,465 <0,001* 

Vitalidade  0,299 0,024* 

Limitações Emocionais 0,340 0,001* 

Saúde Mental  0,275 0,039* 

Capacidade Funcional  0,359 0,006* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 

 

 

 

Tabela 15. Correlações entre os valores obtidos no questionário de qualidade de vida SF-36 

e o Ventilatory Power avaliado no TCP 

  

Domínios de qualidade de vida SF-36            Ventilatory Power 

 (r) 

p (valor) 

Limitação Física 0,304 0,021* 

Estado Geral de Saúde 0,291 0,028* 

Vitalidade  0,302 0,022* 

Aspectos sociais 0,267 0,045* 

Limitações Emocionais 0,276 0,038* 

Capacidade Funcional  0,341 0,010* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 
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Tabela 16. Correlações entre os valores obtidos no questionário de qualidade de vida SF-36 

e o Circulatory Power avaliado no TCP 

Domínios de qualidade de vida SF-36          Circulatory Power 

                    (r) 

p (valor) 

Limitação Física                  0,335 0,011* 

Dor                  0,316 0,017* 

Estado Geral de Saúde                  0,449 <0,001* 

Limitações Emocionais                  0,263 0,048* 

Capacidade Funcional                   0,418 0,001* 

P: valor calculado pela Correlação de Pearson                  * Estatisticamente significativo 

r: Correlação de Pearson 

 

 

 

 

a)                                                                              b) 

                   

 

 

Figura 9. Correlação entre os valores dos testes respiratórios e funcionais com os 

parâmetros de qualidade de vida do questionário SF-36. p: p valor calculado pela Correlação 

de Pearson; VO2: Consumo de oxigênio; TC6M: Teste da Caminhada dos 6 Minutos. 

(Continua) 
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c)                                                                           d) 

                 

e)                                                                             f) 

                   

g) 

 

(Continuação) Figura 9. Correlação entre os valores dos testes respiratórios e funcionais 

com os parâmetros de qualidade de vida do questionário SF-36 p: p valor calculado pela 

Correlação de Pearson; r: Correlação linear de Pearson; VO2: Consumo de oxigênio; TC6M: 

Teste da Caminhada dos 6 Minutos. 
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Foi realizada a regressão múltipla, nos parâmetros que foram significativamente 

diferentes na comparação entre as formas clínicas e os riscos de morte e AVE. Apesar de 

não apresentar diferença significativa entre os grupos, foi realizada também a regressão do 

VO2máx, devido sua importância na avaliação funcional, onde o mesmo é o padrão-ouro 

(Figura 10).  

Dessa forma, o Circulatory Power teve boa correlação e foi bem explicado pelas 

variações no NYHA e distância percorrida no TC6M (Fig 9a), onde se obteve a seguinte 

fórmula com R
2 

ajustado de 0,733: Circulatory Power = 4614,544 + (- 1178,833 x NYHA) 

+ (3,244 x distância percorrida TC6M). Os outros parâmetros significativamente diferentes 

foram os percentuais de VEF1 e CVF, que não se correlacionaram de forma moderada ou 

forte com outras variáveis.  

Já para o VO2máx, o NYHA e CVF, obtido pela Prova de Função Pulmonar, tiveram 

bom poder explicativo (Fig 9b), e foi obtida a seguinte fórmula, com R
2 

ajustado de 0,823: 

VO2máx = 29,475 + (- 6,262 x NYHA) + (1,143 x CVF). Utilizando o outro teste, TC6M, e o 

NYHA (Fig 9c), obteve-se outra fórmula com bom R
2 

ajustado de 0,816: VO2máx = 29,397 + 

(- 6,514 x NYHA) + (0,1 x distância percorrida no TC6M).  

Foi realizada também a regressão utilizando o Circulatory Power e o Percentual de 

VEF1 para prever o VO2máx (Fig 9d), com R
2 

ajustado de 0,876: VO2máx  = 5,543 + (0,005 x 

Circulatory Power) + (-0,024 x Percentual de VEF1). 
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a)                                                               b)    

           

c)                                                                       d) 

            

Figura 10. Regressão múltipla do Circulatory Power e VO2máx utilizando variáveis de boa 

correlação. R
2
: coeficiente de determinação; CVF: Capacidade Vital Forçada; VEF1: Volume 

Expiratório Forçado no Primeiro Segundo; VO2máx: Consumo máximo de oxigênio; 

NYHA: classificação do New York Heart Association; TC6M: Teste da Caminhada dos 6 

Minutos. 

 

 

 

R2 = 0, 733 R2 = 0, 823 
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R
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5 DISCUSSÃO 

A avaliação funcional é muito importante para pacientes com doença de Chagas em 

todas as suas formas clínicas, tendo importante papel avaliativo e prognóstico (Costa et 

al., 2014; Costa et al., 2017). E dentre os testes que podem ser utilizados, o TCP é 

considerado como padrão-ouro para avaliação funcional, apresentando boa correlação 

com importantes variáveis no paciente chagásico, como por exemplo, com a área de 

secção transversal das fibras esqueléticas, densidade capilar de fibras do tipo I (de Oca 

M et al., 2004), com a classe funcional NYHA, FE do ventrículo esquerdo (Mady et al., 

2005), com a classificação clínica/hemodinâmica de Los Andes e escore de mortalidade 

de Rassi (Ritt et al., 2013).   

Ao se comparar os grupos de acordo com sua classificação no escore de mortalidade 

de Rassi (Rassi Jr et al., 2006), observou-se que os pacientes com baixo risco 

apresentaram maiores valores no Índice de Função Cardiovascular, quando comparado 

aos de risco intermediário e alto. De acordo com Neder JA et al 2001, o Índice de 

Função Cardiovascular é a razão entre a variação da FC  e a variação do VO2 durante o 

exercício (ΔFC/ΔVO2), e o mesmo se correlaciona de forma indireta com 

anormalidades cardíacas ou incapacidade de captação de oxigênio pelo músculo 

cardíaco. Assim, o aumento do valor dessa variável reproduz uma pior eficiência 

cardiovascular, pois pra uma alta variação de FC há uma pequena captação de oxigênio.  

É sabido que uma diminuição da função cardiovascular gera um risco maior de 

mortalidade, como constatado por Nunes et al 2010, que relacionaram a mortalidade 

com a FE, e observaram uma sobrevida menor nos chagásicos com disfunção sistólica 

grave (FE < 30%). Há íntima relação da sobrevida com a FE e função cardíaca, uma vez 

que o volume sistólico e FE normais são imprescindíveis para bombear o sangue, de 

modo a gerar e manter o fluxo sanguíneo circulante adequado para a perfusão orgânica e 

tecidual, o metabolismo e funções vitais adequados. Portanto, a diminuição desses 

valores leva à isquemia do próprio coração e respostas neuro-humorais e inflamatórios 

crônicas, que diminuem a sobrevida dos portadores de IC (Cotter et al., 2008).  

Os maiores valores do Índice de Função Cardiovascular seriam esperados para 

pacientes mais graves e com maior risco de morte, porém no presente trabalho, os 

pacientes de baixo risco o tiveram. Esse resultado controverso pode ser explicado pelo 

uso da medicação betabloqueadora, uma vez que 35,7% do grupo de maior risco fez uso 
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desse fármaco, enquanto apenas 7,1% dos pacientes de baixo risco o fizeram. O 

betabloqueador diminui a atividade adrenérgica e a FC, e esta última estando diminuída, 

resulta em menores valores do Índice de Função Cardiovascular (Packer M et al, 1996) 

A mesma hipótese anterior pode ser utilizada para explicar a diferença significativa 

encontrada entre o Pulso de O2 e seu delta. Os pacientes de maior risco tiveram 

melhores valores nessas variáveis, que são obtidos pela razão entre o consumo de 

oxigênio e a FC (VO2/FC), e indiretamente podem predizer o volume sistólico do 

indivíduo, de forma que melhores valores trariam melhor prognóstico, como explicado 

anteriormente. Porém, pressupõe-se que o uso do betabloqueador diminuiu a FC durante 

o esforço e aumentou os valores nos pacientes de maior risco.  

Assim, os parâmetros dependentes da frequência cardíaca, apresentaram alteração 

devido à variável de confusão, que foi o uso da medicação betabloqueadora. Afora 

estas, somente houve diferença significativa nas médias do Índice de Tiffeneau, que será 

discutido mais a frente. 

O melhor desempenho com o uso de betabloqueador já foi relatado em 

camundongos com insuficiência cardíaca, em que Vanzelli et al. (2010) observaram 

uma melhor resposta a um programa de exercícios físicos naqueles camundongos que 

utilizaram uma combinação de medicações betabloqueadoras.  

Como citado nos resultados, os pacientes que fizeram uso do betabloqueador 

apresentaram menor FC no primeiro limiar anaeróbico e no Ponto de Compensação 

Respiratório. 

Ritt et al. (2013) correlacionaram o escore de Rassi com o TCP em pacientes 

chagásicos, e observou que valores de VO2máx abaixo de 18 mL/kg/min e VE/VCO2 

maior que 32,5 se relacionaram com pior sobrevivência, e após ajuste pela idade, apenas 

esse último manteve boa relação com menor sobrevida. No presente trabalho, os grupos 

foram dicotomizados em valores acima e abaixo de 60% do VO2máx esperado 

(baixíssimo desempenho cardiorrespiratório), e foi encontrada diferença significativa 

entre os grupos de diferentes riscos de mortalidade (p = 0,029). A razão de chance foi 

de 9,7, de forma que o grupo de riscos intermediário e alto teve consideravelmente mais 

chances de ter baixíssimo desempenho cardiorrespiratório que o de baixo risco.  
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Outra variável significativamente diferente entre os grupos de risco de 

mortalidade, foi o Índice de Tiffeneau. O mesmo representa a relação entre o VEF1 e 

CVF (VEF1/CVF), e está com os valores de normalidade situados entre 0,75 e 0,80 

(GINA, 2012), ou 0,70, de forma que valores inferiores sugerem limitação de fluxo de 

ar. Então os pacientes de maior risco de morte apresentaram uma característica mais 

obstrutiva do que os de baixo risco. Apesar de não existirem estudos com chagásicos, 

essa relação já foi relatada em pacientes com insuficiência cardíaca, em que aqueles 

pacientes com distúrbio ventilatório restritivo ou obstrutivo apresentaram maior índice 

de mortalidade, e o limite inferior do índice de Tiffeneau foi variável independente para 

este desfecho (Plesner et al., 2017).  

 As atividades físicas e cotidianas da vida diária aumentam a demanda 

ventilatória e a obstrução aérea, de forma que nesses esforços há a hiperinsuflação 

pulmonar dinâmica. Esse aprisionamento gera dificuldade crescente nas atividades 

citadas, pelo comprometimento da função e mobilidade pulmonar. Assim, o paciente 

tende a diminuir as atividades, comprometendo sua independência e funcionalidade, e 

este conjunto de fatores está comprovadamente relacionado à maior mortalidade 

(GOLD, 2017;  O´Donnel et al, 2001).  

Como citado, a limitação cotidiana também interfere na qualidade de vidas dos 

pacientes. Apesar de o grupo de baixo risco ter apresentado médias maiores na maioria 

dos domínios do SF-36, não foi encontrada diferença significativa, provavelmente por 

ser um grupo de pacientes acompanhado pelo ambulatório, e que são estimulados a 

estarem mais ativos e terem mais cuidado com sua saúde.  

Quando divididos os grupos de acordo com os escores de risco de AVE, os 

pacientes que tiveram menor risco, apresentaram médias significativamente melhores 

nos valores de percentuais esperados de CVF e VEF1, Ventilatory Power  e Circulatory 

Power, percentual do Índice de Função Metabólica, percentual de VO2 no Primeiro 

Limiar Anaeróbico e Ponto de Compensação Respiratória,  já o Quoeficiente 

respiratório apresentou menores valores (Sousa et al., 2008).  

Apesar da existência de outros fatores, como a hipercoagulabilidade , na maioria 

dos casos, o AVE no paciente chagásico está relacionado ao cardioembolismo (Sousa  et 

al., 2008), em que são formados êmbolos nas cavidades cardíacas, que saem do coração 

pelo ventrículo esquerdo através da artéria aorta e atingem as artérias de irrigação 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plesner%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28902960
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encefálicas, obstruindo o fluxo sanguíneo, e causando consequente isquemia e hipóxia 

tecidual neuronal (Arboix et al., 2010).  

A causa da formação desses êmbolos está principalmente na disfunção da 

contratilidade, função e ritmo cardíacos, em que o bombeamento ineficiente propicia a 

estase e coagulação sanguínea, com posterior embolização do coração ao cérebro (Weir, 

2008). Assim, observa-se que a simples presença de disfunção sistólica na cardiopatia 

chagásica, independentemente do grau de acometimento miocárdico, está relacionada à 

elevada incidência de AVE isquêmico (Sousa  et al., 2008).  

A diminuição nos valores do Ventilatory Power e Circulatory Power nos 

pacientes que apresentaram riscos médio e alto de AVE se relacionam com a menor 

força de contração miocárdica, sugerindo uma disfunção cardíaca, que é um dos 

principais fatores risco para o desenvolvimento do AVE em pacientes chagásicos.  

(Cohen-Solal et al., 2002; Madan et al., 2010; Forman et al., 2012).  

O VO2 no limiar anaeróbico é o ponto no qual se inicia o acúmulo de lactato 

sanguíneo, com consequente tamponamento pelo bicarbonato, aumento de gás 

carbônico e necessidade de maior ventilação. Já o Ponto de Compensação Respiratório é 

o momento em que se detecta a incapacidade de tamponamento por parte do organismo, 

resultando em hiperventilação progressiva para tentar exalar mais gás carbônico (Neder 

et al., 1999). Os melhores valores destas duas variáveis nos pacientes com menor risco 

de AVE, indicam que eles passam mais tempo em esforço sem a necessidade de 

compensação com o metabolismo anaeróbico e hiperventilação. Isto demonstra 

melhores condicionamento cardiorrespiratório e função cardíaca, que por consequência 

diminuem o risco da formação de trombos e AVE (Gosh et al., 2004). 

O Quoeficiente Respiratório representa o esforço máximo do paciente durante o 

TCP, e os menores valores dessa variável nos pacientes de baixo risco indicam que os 

mesmos não chegaram ao esforço máximo na mesma proporção daqueles de riscos 

intermediário e alto. Dessa forma, reforça-se a hipótese anterior de que os pacientes de 

baixo risco apresentam melhor condicionamento e função cardíaca, gerando proteção 

para a formação de trombo e risco de AVE (Almeida et al., 2014). 

Observa-se, então, uma relação direta dos parâmetros cardiopulmonares com o 

risco de AVE, e já tem sido bem documentado que a prática de exercícios, com 
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consequente condicionamento tem efeito protetor sobre os fatores de risco do AVE, pois 

um bom condicionamento reduz a pressão arterial, perfil lipídico, sensibilidade à 

insulina, peso corporal, coagulação sanguínea e fibrinólise (Hu et  al., 2002). Então, o 

paciente com melhores valores no TCP, apresenta melhor funcionalidade, prognóstico 

de sobrevida e menor risco de desenvolver AVE (Sousa et al, 2008). 

Em relação aos percentuais de CVF e VEF1, Vasiliki  et al. (2010) encontraram 

uma correlação entre esses percentuais e o risco de desenvolver IC em idosos, 

concluindo que achados anormais na Prova de Função Pulmonar foram associados com 

aumento do risco dessa disfunção. Já Barr  et al. (2010) encontraram que o percentual 

de enfisema e relação VEF1/CVF foram associados ao enchimento do ventrículo 

esquerdo, o que reforça a correlação entre os volumes e fluxos pulmonares com a 

função cardíaca.  Tendo em vista que, como já relatado anteriormente (Sousa  et al., 

2008), o AVE tem relação causal direta com a IC no paciente chagásico, percentuais 

diminuídos de CVF e VEF1 têm boa relação com o risco de desenvolvimento dessa 

patologia, como mostrado no presente trabalho. 

Essa relação pode ser explicada pelo alto estresse oxidativo característico da 

prejudicada troca gasosa na função pulmonar anormal, que afeta diretamente a função 

miocárdica (Dhalla et al., 1996) e pelas alterações da mecânica respiratória e pressão 

intratorácica que podem reduzir o débito cardíaco por interferirem na pré-carga, uma 

vez que existe uma relação mecânica entre o sistema respiratório e cardiovascular, pois 

os dois estão acomodados intimamente na região torácica (van den Hout et al., 2003). 

Foi encontrada também diferença significativa nas médias dos percentuais de 

CVF e VEF1 entre os pacientes cardíacos e não-cardíacos. A mesma hipótese citada 

anteriormente nos trabalhos de Vasiliki et al. (2010) e Barr et al. (2010) explicam essa 

diferença, uma vez que esses autores correlacionaram os valores anormais ne Prova de 

Função Pulmonar com disfunção cardíaca.  

Em pacientes chagásicos não existem estudos que tenham encontrado essa 

relação dos fluxos e volumes pulmonares com as formas cardíacas. Porém Baião et al. 

(2013) encontraram que pacientes chagásicos cardíacos apresentam menor CVF que 

cardiopatas de outras etiologias. No entanto, em outros estudos não foram encontradas 

diferenças significativas em fluxos e volumes pulmonares quando os pacientes 

chagásicos cardíacos foram comparados a indivíduos saudáveis, assim como na 
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comparação daqueles de forma indeterminada com seus pares com hipertensão 

pulmonar (de Oca et al., 2004; Vargas et al., 1981; Suman et al., 2017).  

Além do estresse oxidativo crônico causado pelo déficit de volumes pulmonares 

já citado (Dhalla et al., 1996), o achado fisiológico restritivo tem sido bem relatado em 

pacientes cardiopatas, e é atribuído principalmente ao edema pulmonar intersticial e 

alveolar subclínico, além da cardiomegalia, aumento de volume sanguíneo central, 

enrijecimento fibrótico do parênquima pulmonar. Tudo isso determina a redução da 

complacência pulmonar e aumento do trabalho respiratório nesses pacientes, o que 

explica a diferença significativa encontrada no presente trabalho (Hauge et al., 1975; 

Evans et al., 1995). Salienta-se, porém, que apesar da diferença entre os grupos, os 

pacientes cardíacos apresentaram uma média de valores dentro dos limites de 

normalidade, com acima de 80% do esperado, de forma que sugerimos um trabalho 

preventivo para manutenção dos valores e evitar declínio mais importante.  

Além da interferência da disfunção cardíaca no funcionamento do sistema 

respiratório, há também a hipótese de uma interação inversa. De forma que o sistema 

respiratório ineficiente pode interferir cronicamente no sistema cardiovascular. Essas 

disfunções podem ser somadas e causarem agravamento contínuo do sistema 

cardiopulmonar e capacidade física funcional (Mortara et al., 1999; Schettino et al., 

2013). A disfunção de um desses sistemas necessita de acompanhamento precoce, para 

que a injúria não se desenvolva no outro.  

Seguindo na comparação de pacientes cardíacos e não-cardíacos, sabe-se que a 

distância percorrida no TC6M tem boa correlação com variáveis funcionais do TCP, e 

se esperaram melhores resultados nos pacientes não-cardíacos.  Porém, assim como 

Vieira et al. (2014), neste trabalho não foi encontrada diferença significativa entre 

pacientes chagásicos cardíacos e não-cardíacos no TC6M.  

Já Suman et al. (2017) avaliaram pacientes da forma indeterminada, que foram 

divididos em três grupos, dos quais um grupo era não sintomático, outro de pacientes 

com sintomas de hipertensão pulmonar sem achados ecocardiográficos, e um último 

com sintomatologia e achados ecocardiográficos de hipertensão pulmonar. O primeiro 

grupo, de pacientes indeterminados e assintomáticos, percorreu distâncias 

significativamente maiores no TC6M quando comparado aos dois outros grupos.  
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Esses achados indicam que, apesar de terem a mesma forma clínica, existiram 

outras características do paciente chagásico que levaram à limitação física submáxima, 

que no caso, foi hipertensão pulmonar, porém esse aspecto não foi abordado no presente 

trabalho. 

Mady et al. (1997) compararam pacientes chagásicos assintomáticos, porém com 

alterações eletrocardiográficas, com indivíduos saudáveis. Nesse estudo, os pacientes 

chagásicos apresentaram alteração da capacidade funcional máxima, com redução do 

Consumo Máximo de Oxigênio (VO2máx), da Pressão Arterial de Oxigênio (PaO2) e 

Ventilação Voluntária Máxima. E estes parâmetros se correlacionaram com a redução 

da força e endurance da musculatura respiratória durante esforço máximo. Dessa forma, 

não foi necessária uma disfunção ventricular para haver danos funcionais nos pacientes 

chagásicos, levando à hipótese que os pacientes de forma não-cardíaca também podem 

ter prejuízos na capacidade funcional física, quando comparados a saudáveis.  (Mady et 

al., 1997). 

O presente trabalho analisou as formas clínicas cardíaca e não-cardíaca, porém 

não comparou os pacientes chagásicos com saudáveis. Sugere-se, então, outros 

trabalhos que comparem os 3 grupos e confirmem se os três grupos apresentam, entre si, 

diferença na capacidade funcional.  

Outro parâmetro significativamente pior nos pacientes com a forma clínica 

cardíaca, foi o Circulatory Power, e como já exposto anteriormente, infere a força de 

contração cardícada durante o esforço. De fato, a forma cardíaca da doença de Chagas é 

caracterizada pela perda da função cardíaca, onde o coração diminui a capacidade de 

contratilidade e de gerar volume sistólico adequado, acarretando perda de qualidade de 

vida, funcionalidade e piorando a sobrevida desses pacientes (Cohen-Solal et al., 2002). 

Observa-se, então, que o Circulatory Power se mostrou um instrumento de avaliação 

importante no paciente chagásico, uma vez que demonstrou a deterioração funcional 

tanto nos pacientes com maior risco de AVE, como nos pacientes cardíacos.  

Alguns trabalhos compararam pacientes chagásicos cardíacos com seus pares 

assintomáticos e com indivíduos saudáveis. Neles, os pacientes chagásicos cardíacos 

obtiveram menores valores de VO2máx, pulso de oxigênio, ventilação voluntária 

máxima, FC e consumo de oxigênio no limiar anaeróbico, que os demais grupos (Mady 

et al., 2005; Mady  et al 1997; Mady et al 2000). Já Oliveira et al 2000
 
dividiram os 

pacientes chagásicos cardíacos de acordo com a classificação clínica/hemodinâmica de 
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Los Andes, e encontraram diminuição significativa no VO2máx, ventilação voluntária 

máxima e limiar anaeróbico nos pacientes com maior pontuação na escala.  Ritt LE et 

al. (2013) 
 
compararam os pacientes chagásicos cardíacos de acordo com seus valores 

de VO2máx e Índice de Função Ventilatória, e observou que aqueles que apresentaram 

VO2máx menor que 18 mL/kg/min e Índice de Função Ventilatória maior que 32,5 

tiveram taxa de sobrevida significativamente menor.  

Observa-se, então, que os trabalhos anteriores apresentaram diminuição 

significativa no VO2máx dos pacientes chagásicos cardíacos, quando comparados aos 

não-cardíacos ou outras classificações, todavia no presente trabalho essa diferença não 

foi significativa. Porém, houve uma diferença percentual do VO2máx entre os grupos, 

que foi citada nos resultados, e quando realizada regressão inserindo parâmetros que 

deram diferença significativa, no caso o Circulatory Power e o Percentual de VEF1, 

observa-se que esses dois valores têm grande poder explicativo sobre os valores de 

VO2máx, com R
2 

ajustado de 0,876. Assim, reforçamos, mesmo que de forma indireta, a 

perda da funcionalidade nos pacientes chagásicos cardíacos quando comparados aos 

seus pares não-cardíacos, de forma que esse acometimento leva à pior prognóstico como 

citado anteriormente.  

Em relação às médias obtidas no questionário de qualidade de vida (SF-36), não 

foi encontrada diferença significativa entre os grupos, observa-se que alguns trabalhos 

já foram produzidos realizando comparações entre grupos. Vieira et al 2014 utilizou o 

questionário MLHFQ (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire) (Rector et 

al., 1987), e encontrou declínio nos domínios de qualidade de vida dos pacientes 

chagásicos cardíacos, quando comparados aos pacientes chagásicos não-cardíacos. Já 

Summan (2017), utilizou o SF-36 para comparar grupos de pacientes chagásicos 

cardíacos com, e sem hipertensão pulmonar, e não encontrou diferença significativa 

entre os grupos.  

Na análise da qualidade do sono e sonolência, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos, e não existem trabalhos realizados com pacientes 

chagásicos na literatura. O que se tem é a correlação da pobre qualidade do sono com a 

insuficiência cardíaca, em que Moradi et al. (2014) encontraram prevalência de 79% de 

relatos de má qualidade do sono entre os cardiopatas. Já no trabalho de Santos et al. 

(2012), a prevalência foi de 68,5%, de forma que em ambos os trabalhos a diferença foi 
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significativa. Os principais fatores associados à má qualidade do sono foram a nictúria, 

interrupção do sono durante a noite e dificuldades respiratórias.  

Apesar da ausência de significância no presente trabalho, sabe-se que os 

pacientes cardiopatas tendem a desenvolver padrão respiratório anormal durante o sono, 

principalmente devido ao aumento de líquido no espaço de troca gasosa alveolar, que 

dificulta a exalação do gás carbônico. Isto gera um esforço respiratório adicional, com 

aumento de frequência respiratória (taquipneia), hiperventilando na tentativa da retirada 

desse gás do organismo. Após esse esforço, há grande saída do gás, o que inibe 

temporariamente o centro respiratório, causando hipopneia, e esse padrão respiratório 

caracterizado pela taquipneia e hipopneia é denominado Cheyne-Stokes, e favorece a 

despertares noturnos, que prejudicam a qualidade do sono, aumentam a sonolência 

diurna, e exacerbam mais ainda a deterioração cardíaca (Lorenzi-Filho et al., 2005; 

Acebo et al., 2002). 

Neste trabalho, foi realizada uma avaliação funcional completa dos pacientes 

chagásicos, porém as áreas endêmicas da doença de Chagas geralmente são pobres e 

possuem poucos recursos para a realização de testes complexos, de forma que alguns 

exames funcionais não poderão ser oferecidos para esses pacientes.  Diante desse 

quadro, no intuito de facilitar a avaliação desses pacientes, alguns trabalhos têm sido 

realizados com o objetivo de comparar a TCP, que é o teste avaliativo mais completo, 

com outros menos complexos e onerosos (Costa et al., 2014; Ritt et al., 2012).  

Neste estudo observou-se que alguns parâmetros obtidos no TCP se 

correlacionaram de forma significativa com a distância percorrida no TC6M, o que 

corrobora com achados de Costa et al. (2014), em que foi encontrada boa correlação 

desse teste com o VO2máx em pacientes chagásicos de forma cardíaca, principalmente 

naqueles com déficit de função ventricular, porém sem correlação com o VE/VCO2. 

Costa et al. (2014) encontraram também um ponto de corte para avaliação física 

funcional dos pacientes chagásicos cardíacos, que relacionou déficit no domínio 

funcional, caracterizado por VO2máx abaixo de 20 mL·kg·min. (Weber et al., 1982),  

com distância percorrida no TC6M menor que 522 metros.  No presente trabalho 

também realizou-se essa relação, e apesar da amostra ser composta por diferentes 

formas clínicas da doença de Chagas, também houve diferença significativa, com razão 

de chance de 16,2 (p<0,001; RC=16,2). 
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Essa boa correlação se deve, provavelmente, ao fato de que a FC e o VO2máx 

apresentam comportamento similar nos testes máximos e submáximos, de forma que 

esses dois tipos de testes podem ser equivalentes em pacientes mais comprometidos, o 

que é o caso dos pacientes chagásicos (Lange et al., 1971).  

Costa et al. (2017) elaboraram uma fórmula de forte correlação (r=0,81) para 

calcular o VO2máx, em que foram utilizadas as informações de gênero (r=0,28), NYHA 

(r= -0,67), distância percorrida no TC6M (r=0,53), idade (r= -0,49) e índice de massa 

corpórea (r= -0,33). Através dos nossos dados, como exposto na conclusão, também 

conseguimos uma fórmula de boa correlação, com R
2 

ajustado de 0,816, através dos 

NYHA (r= -0,895) e distância percorrida no TC6M (r= 0,448): VO2máx = 29,397 + (- 

6,514 x NYHA) + (0,1 x distância percorrida no TC6M). 

Os parâmetros medidos no TCP também apresentaram boa relação com a Prova 

de Função Pulmonar. Na literatura não foram encontrados trabalhos correlacionando 

esses dois exames. Porém pacientes que apresentam melhores fluxos e volumes 

pulmonares normalmente apresentam uma melhor capacidade de captação de oxigênio e 

tolerância ao exercício, quando submetidos ao esforço máximo. Isto pode ser explicado 

pelo fato do teste de esforço máximo necessitar de boa resposta ventilatória para ser 

bem sucedido, e pacientes com baixa reserva de gases apresentam uma ineficiência nas 

trocas, causando aumento da resposta ventilatória com aumento do VE/VCO2 e 

oscilação durante o exercício. E essas respostas têm sido associadas a pior prognóstico 

no paciente cardiopata (Simpson et al., 2005; Ritt et al., 2013). 

Algumas hipóteses têm sido levantadas para explicar a origem dessas 

anormalidades ventilatórias nos pacientes chagásicos, incluindo alteração no controle 

hemodinâmico, hiperinsuflação pulmonar dinâmica e controle autonômico do drive 

ventilatório (Apostolo et al., 2012). 

Diante disso, sugere-se que o Teste de Função Pulmonar, sendo um exame 

menos oneroso e de fácil realização, também poderá substituir parcialmente o Teste 

Cardiopulmonar (R
2
 ajustado = 0,823), principalmente quando associado aos valores de 

NYHA [VO2máx = 29,475 + (- 6,262 x NYHA) + (1,143 x CVF)].  

Circulatory Power e Ventilatory Power são parâmetros relativamente novos, e 

têm obtido correlações interessantes em pacientes coronariopatas (Castello-Simoes V et 
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al., 2015), e neste estudo mostrou associação significativa com o TC6M, CVF e VEF1 

da Prova de Função Pulmonar, questionário de qualidade de vida SF-36 e escala de 

sonolência Epworth.  

O Circulatory Power é um valor obtido pelo produto do VO2máx com o pico de 

pressão arterial sistólica, e tem mostrado potencial para ser utilizado na clínica. Baixos 

valores dessa variável se correlacionam com déficit de contratilidade cardíaca. Além 

disso, ele tem se mostrado como preditor de mortalidade e mau prognóstico (Cohen-

Solal et al., 2002; Madan et al., 2010). O Ventilatory Power, por sua vez, é o resultado 

da razão do pico de pressão sistólica pelo VE/VCO2, de forma que combina o poder 

ventilatório com a pressão arterial periférica, e tem se mostrado como melhor preditor 

de prognóstico que o Circulatory Power em pacientes com insuficiência cardíaca 

(Forman et al., 2012).  

Os resultados mostraram que o Ventilatory Power apresentou moderada 

correlação com o TC6M, e o Circulatory Power se correlacionou fortemente tanto com 

o os valores da Prova de Função Pulmonar quanto com a distância caminhada no 

TC6M. Dado o valor prognóstico dessas variáveis, esses resultados reforçam a 

importância do TC6M e da Prova de Função Pulmonar para determinar perda de 

funcionalidade e risco de mortalidade nos pacientes chagásicos.   

A correlação dessas variáveis prognósticas com o TC6M é explicada pela 

importância desse teste para representar o nível de capacidade física e captação de 

oxigênio, que quando abaixo da normalidade acarretam mau prognóstico e mortalidade 

em pacientes chagásicos na forma cardíaca, como já demonstrado por Ritt et al. (2012). 

Já o Teste de Função Pulmonar, que também apresentou correlação com as 

variáveis citadas, tem sua relação com mau prognóstico estabelecida em pacientes com 

a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), como reportado por Drummond et al. 

(2012) e Prats et al. (2015), porém não há trabalhos com pacientes chagásicos. A 

hipótese é que os volumes pulmonares diminuídos são reflexo de uma disfunção no 

parênquima pulmonar, com consequente perda de função e ineficiência, que vão 

interferir na troca gasosa eficiente e disponibilidade de oxigênio, e levará à estresse 

oxidativo crônico (Brusasco et al 2012).   
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A distância percorrida no TC6M também apresentou boa correlação com a Prova 

de Função Pulmonar. Não foram encontrados resultados similares em pacientes 

chagásicos, porém Rodrigues et al. (2002) realizou essa relação com pacientes com 

DPOC, e encontrou correlação significativa entre distância percorrida no TC6M com os 

valores de VEF1. Di Naso et al. (2009) realizou essa análise em pacientes com IC, e 

observou forte correlação do VEF1 e CVF com a distância percorrida no TC6M. Diante 

dos resultados, pode-se afirmar que variáveis da função pulmonar podem correlacionar-

se com a capacidade de exercício em indivíduos com patologias pulmonares e cardíacas, 

de forma que essa função pode mensurar o grau de severidade funcional da doença 

(Evans et al., 1995).  

Em relação às correlações com a qualidade de vida, o presente trabalho 

encontrou relação de vários domínios do questionário com a distância caminhada no 

TC6M. Isto corrobora com Dourado et al. (2013) e Ritt et al. (2013), que encontraram 

correlação negativa entre o MLHFQ e esse teste. Já Costa et al. (2014) e Chambela et al. 

(2017) utilizaram tanto o MLHFQ, quanto o SF-36, e encontraram correlações 

significativa com o TC6M.  

Esses resultados demonstram a importância do teste para aferir a capacidade do 

paciente realizar suas atividades básicas e instrumentais de vida diária. O TC6M é 

submáximo, o que remete exatamente àquelas atividades que os pacientes precisam 

realizar diariamente para manterem sua independência e funcionalidade, de forma que 

menores distâncias caminhadas resultam em diminuição das atividades cotidianas, o que 

gera  grande impacto na qualidade de vida (Pereira-Barreto et al., 1985).  

Outra correlação interessante foi da qualidade de vida com o VO2más,  

corroborando com Ritt et al. (2013), que encontraram boa correlação dessa variável com 

o MLHF. A correlação é explicada pelo fato de o VO2máx ser comprovadamente bom 

preditor de capacidade física, expectativa de vida e morbidade, e estes são fatores 

cruciais para a qualidade de vida do paciente chagásico (Yazbek Jr et al, 1998). 

Apesar de não ter demonstrado associação significativa com as formas clínicas e 

escores de risco de morte e AVE, a sonolência e qualidade do sono tiveram correlações 

com as variáveis cardiorrespiratórias. Os resultados mais interessantes são os que 

relacionam o sono com as variáveis respiratórias, uma vez que, como já relatado 

anteriormente, o padrão respiratório anormal durante o sono está relacionada com má 
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qualidade do mesmo. Assim, infere-se que os pacientes com maior dificuldade na 

ventilação, e consequente exalação de gás carbônico, durante o exercício, teriam essa 

dificuldade também durante o sono (Papp et al., 2006). 
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6 CONCLUSÃO 

A diminuição na capacidade funcional acompanhou a deterioração clínica dos 

pacientes com Doença de Chagas, o que comprova discussões prévias na literatura, que 

relacionam o maior risco de agravamento clínico com pior qualidade de vida e 

independência funcional. 

Pacientes com menor capacidade física são mais dependentes, pois o seu sistema 

cardiorrespiratório não é capaz de sustentar a demanda gerada por suas atividades, que 

podem ser simples ou mais complexas. Com a qualidade de vida comprometida, os 

pacientes se agravam mais rapidamente. 

         Observou-se, ainda, que a Prova de Função Pulmonar, o TC6M e o TCP se 

mostraram boas ferramentas analíticas e apresentam boa associação com as formas 

clínicas e escores de risco de morte e AVE em pacientes com doença de Chagas. Deste 

modo, sugere-se que alguns parâmetros obtidos nestes testes, tais como CVF, VEF1 e 

Circulatory Power, possam ser utilizados para identificar aqueles pacientes que tenham 

maior risco de morrer, sofrer um AVE ou de ter agravamento de sua forma clínica para 

uma mais grave, mesmo que não tenha sido estratificado completamente.  

Os pacientes que conseguiram percorrer maiores distâncias no TC6M e 

obtiveram melhores volumes na Prova de Função Pulmonar, conseguiram 

também melhor VO2 no TCP. Conclui-se, então, que para percorrer maiores 

distâncias num teste submáximo, o paciente precisa aproveitar melhor o 

oxigênio ofertado para seus tecidos, e, da mesma forma, esse aproveitamento 

depende de bons volumes ventilando os alvéolos pulmonares.  Muitos dos resultados 

encontrados já haviam sido discutidos em outros pacientes, porém são inéditos para os 

pacientes chagásicos. Desta forma, o presente trabalho acrescenta outras variáveis 

importantes na avaliação dos pacientes, assim como abre novas discussões, que devido à 

pequena amostra não puderam ser fechadas. 

Há uma correlação entre testes simples com os mais  

completos e complexos nos pacientes chagásicos. Assim, utilizando testes de baixo 

custo, e facilmente utilizados em locais menos favorecidos, pode-se obter dados 

avaliados em testes mais onerosos. 
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No entanto, nem todos os pacientes avaliados neste estudo tinham suas formas 

clínicas e riscos definidos, de forma que a amostra foi limitada e não apresentou 

diferença significativa em algumas varáveis. Sugere-se, então, que trabalhos com 

amostras maiores sejam realizados, para aumentar a validade externa dos dados e se 

acrescentem novos parâmetros com diferença significativa entre os grupos. 
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APÊNDICE A– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Este é um convite para você participar do projeto de pesquisa “CORRELAÇÃO 

ENTRE OS INDICADORES DE MORTALIDADE E AVE COM O GRAU 

COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO EM PACIENTES PORTADORES DE 

DOENÇA DE CHAGAS”, coordenado pelo Prof. Dr. Thales Allyrio Araújo de 

Medeiros Fernandes, e que segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso traga nenhum prejuízo para o 

senhor(a).   

Essa pesquisa pretende avaliar a função cardíaca, respiratória e funcional de 

pacientes portadores de doença de Chagas na região do oeste potiguar, e comparar esses 

resultados com outras características da doença.  

Caso aceite participar da pesquisa, você será submetido(a) aos seguintes 

procedimentos: realização de uma entrevista, onde coletaremos alguns dados seus, e dos 

seguintes exames: Prova de Função Pulmonar; Força muscular respiratória; 

ventilometria; Teste de Caminhada dos 6 Minutos e Teste Cardiopulmonar. Além disso, 

para avaliar a evolução da sua doença ao longo dos anos, solicitamos sua autorização 

para manusear seu prontuário médico aqui no “Ambulatório de Doença de Chagas” da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Os riscos associados a sua participação na pesquisa envolvem um aumento da 

sua pressão arterial e do número de batimentos do seu coração. No entanto, 

verificaremos de tempos em tempos a sua pressão arterial e seus batimentos, e caso 

você apresente alguma alteração importante terminaremos imediatamente o teste. Além 

disso, temos todo o material necessário para socorrê-lo e haverá um profissional 

capacitado para o atendimento em caso de alguma necessidade. 

Os benefícios decorrentes da sua participação na pesquisa será a realização de 

uma análise completa da capacidade de funcionamento do seu coração e pulmão, tanto 

no repouso quanto no exercício. Esses exames são diferentes e mais completos do que 

aqueles realizados no consultório, e ajudará o médico a avaliar melhor o seu atual 

estado de saúde e capacidade funcional, e determinar quais as medidas necessárias para 

melhorar a sua condição. Além disso, após a realização dos exames, daremos algumas 

orientações a respeito da duração, intensidade, frequência e tipo de exercícios físicos 

mais adequados para você, e caso seja detectado alguma outra doença com a realização 

destes exames, você será informado e encaminhado para o serviço competente.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o seu nome não será identificado 

em nenhuma fase desta pesquisa. Os dados serão guardados em local seguro, de acesso 

exclusivo aos membros executores da pesquisa, e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não lhe identificar. 
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Garanto que os dados obtidos a partir da sua participação na pesquisa não serão 

utilizados para outros fins, além dos previstos neste termo.  

Sua participação não será remunerada, mas se você tiver algum gasto que seja 

devido exclusivamente à sua participação na pesquisa, você será ressarcido. Se você 

sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá 

direito a indenização.. 

Você ficará com uma via deste Termo, que deverá ser rubricada e assinada em 

cada página e toda dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa poderá perguntar 

diretamente para o Prof Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes na Faculdade de 

Ciências da Saúde da UERN (Rua Atirador Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, 

Aeroporto) ou pelo telefone 84-3315-2248, ou ainda pelo e-mail 

thalesallyrio@yahoo.com.br. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da UERN, no endereço Avenida Professor Antônio Campos, s/nº, 

BR 110, km 48 - Campus Central – UERN, Mossoró-RN. Ou ainda pelo telefone  

(84)3312-7032 e o e-mail: cep@uern.br 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente 

esclarecido(a) quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) 

serei submetido e dos possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-

me garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o 

direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência 

implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha família. Caso minha 

participação na pesquisa implique em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra algum 

dano, serei indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa, sendo-me 

garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha identificação. 

 

Participante da pesquisa: 

  

__________________________________________________________________ 

                                                      Nome 

mailto:thalesallyrio@yahoo.com.br
mailto:cep@uern.br
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__________________________________________________________________ 

                                                 Assinatura 

   

 

Pesquisador responsável: 

  

 

_______________________________________________________ 

Nome do Pesquisador Responsável 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

Mossoró, ________ de ______________ de _____________ 
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APÊNDICE B – Ficha de Avaliação 

Grupo:_______________ 

Data da avaliação: ____/____/____ 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_________________________________________________ Sexo: M (   ) F (   ) 

Idade:_______ Data de nascimento:____/____/____ Município: __________________  

UF:______ Escolaridade: ________________ Profissão: _______________________ 

Risco de AVE: 

Risco de mortalidade: 

Tipo de casa: (  ) Taipa    (  ) Alvenaria com reboco    (  ) Alvenaria sem reboco 

Número de filhos: ______  

Destino do lixo: (  ) Enterrado   (  ) Queimado   (  ) Céu aberto  (  ) Coletado 

 

 

2. ANAMNESE 

 

Doenças pregressas ou atuais:  (   ) Hipertensão   

(   ) Cardiopatia 

(   ) Pneumopatia   

(   ) Diabetes 

(   ) Dislipidemia   

(   ) Alterações musculoesqueléticas 

(   ) Nega   

(   ) Outra:_________________________ 

Medicação em uso: 

 

Nome:____________________________ 

Indicação:_________________________ 

Antecedente cirúrgico? (   ) Não  

(   ) Sim, qual?______________________ 

Pratica algum exercício físico? (   ) Não, há quanto tempo sem 

sem praticar? ______________________ 

(   ) Sim, qual?______________________ 
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Freqüência?_______________________ 

Etilista? (   ) Não  

(   ) Sim, freqüência?_________________ 

Tabagista?  

 

(   ) Não  

(   ) Sim, há quanto tempo?____________ 

Ex-tabagista?  

 

(   ) Não  

(   ) Sim, há quanto tempo parou?______ 

  

 

3. HEMODINÂMICA E MEDIDAS ANTROPOMÉTRIAS: 

 

Pressão arterial Peso Altura IMC 

mmHg Kg cm Kg/m² 

 

4. RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL: 

 

C. Abdominal P. da Cintura P. do Quadril Total (RCQ) 

cm cm cm  

 

 

5. AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA:  

 

ESPIROMETRIA  1ª TENTATIVA 2ª TENTATIVA 3ª TENTATIVA 

VEF1 L L L 

CVF L L L 

PEF ml ml Ml 

VEF1/CVF % % % 

Conclusão  

 

6. TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS: 

 

Distância obtida:________________________________________________________ 

  VO2:________________________________________________________________ 
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7. ERGOESPIROMETRIA 

VO2: __________________________ 

Conclusão: ________________________ 
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ANEXO A – Versão brasileira do questionário de qualidade de vida SF-36 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

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, 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 conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 
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b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência 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 a 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 o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

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 às últimas 4 semanas.  

 

 
Todo 

A maior 

parte do 

Uma 

boa 

Algum

a 

Uma 

peque
Nun
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Tempo tempo parte do 

tempo 

parte 

do 

tempo 

na 

parte 

do 

tempo 

ca 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo 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 anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo 

ou tranqüilo? 

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 últimas 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 tempo 

1 2 3 4 5 

 

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

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeir

o 

Não 

sei 

A 

maioria 

das 

vezes 

falso 

Definitiva- 

mente 

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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ANEXO B - Escala de sonolência de Epworth  

 

 

 Qual possibilidade de você cochilar ou adormecer nas seguintes 

situações? 

 

 

Situações  Chance de cochilar - 0 a 3  

1. Sentado e lendo  

2. Vendo televisão  

3. Sentado em lugar público sem atividades 

como sala de espera, cinema, teatro, igreja 

 

4. Como passageiro de carro, trem ou metro 

andando por 1 hora sem parar 

 

5. Deitado para descansar a tarde  

6. Sentado e conversando com alguém  

7. Sentado após uma refeição sem álcool  

8. No carro parado por alguns minutos no 

durante trânsito 

 

TOTAL  

 

 

0 - nenhuma chance de cochilar  

1 - pequena chance de cochilar  

2 – moderada chance de cochilar  

3 - alta chance de cochilar  

 

Dez ou mais pontos – sonolência excessiva que deve ser investigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

ANEXO C - Índice de qualidade do sono de Pittsburgh 

 

Nome: ____________________________________________ Data: ______________ 

 

Instruções: 

 

1) As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono apenas durante o mês 

passado. 

2) Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na 

maioria dos dias e noites do mês passado. 

3) Por favor, responda a todas as questões. 

 

1) Durante o mês passado, à que horas você foi deitar à noite na maioria das 

vezes?HORÁRIO DE DEITAR: _____:________ 

 

2) Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) você demorou para pegar no sono, 

na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU PARA PEGAR NO SONO: _____________ 

 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria das vezes? 

HORÁRIO DE ACORDAR: _____:________ 

 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama) 

HORAS DE SONO POR NOITE: _______________ 

 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais 

correta.Por favor, responda a todas as questões. 

 

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por causa de: 

 

a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

d) Ter dificuldade para respirar 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

e) Tossir ou roncar muito alto 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 
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f) Sentir muito frio 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

g) Sentir muito calor 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

h)Ter sonhos ruins ou pesadelos 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

i) Sentir dores 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

j) Outra razão, por favor, descreva: 

_____________________________________________________ 

Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o mês passado? 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

6) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

( )Muito boa ( )ruim 

( )Boa ( )muito ruim 

 

7) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado pelo 

médico, ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou mesmo por sua 

conta? 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

Qual(is)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8) Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado enquanto estava 

dirigindo,fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra atividade social, 

quantas vezes isso aconteceu? 

( )nenhuma vez ( )menos de uma vez por semana 

( )uma ou duas vezes por semana ( )três vezes por semana ou mais 

 

9) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar 

suas atividades diárias? 

( )Nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

( )indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

( )Indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

( ) muita indisposição e falta de entusiasmo 
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Comentários do entrevistado (se houver): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10) Você cochila? ( ) Não ( ) Sim 

 

Comentários do entrevistado (se houver): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Caso Sim – Você cochila intencionalmente, ou seja, pôr que quer? 

( ) Não ( ) Sim 

 

Comentários do entrevistado (se houver): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Para você, cochilar é 

( )Um prazer ( )Uma necessidade ( )Outro – qual? 

 

Comentários do entrevistado (se houver): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Pontuação do componente: 

1:_____; 2: _____ ; 3: _____; 4: ______ 5: _____; 6: _____; 7: _____ 
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ANEXO D – Escala de Borg modificada 
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ANEXO E – Processo de aprovação do Comitê de Ética 
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