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METODOLOGIA

A insuficiência cardíaca congestiva, característica do paciente com
Doença de Chagas, está relacionada a um importante
comprometimento da função respiratória, pois sua presença está
associada a diminuição da força muscular inspiratória, restrição da
expansibilidade pulmonar, obstrução das vias aéreas, aumento do
espaço morto, dentre outros.

Diante do exposto, a mensuração dos fluxos e volumes pulmonares se
faz necessária para uma avaliação ampla do paciente com Doença de
Chagas. No entanto, poucos trabalhos avaliaram a associação desses
parâmetros com a evolução clínica de pacientes chagásicos.

Assim, o objetivo do presente trabalho consiste em comparar a
função pulmonar entre pacientes com diferentes formas clínicas e
escores de risco de morte e AVE.
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DISCUSSÕES

A diminuição nos volumes e capacidades pulmonares 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 função respiratória. Além disso,
nossos resultados mostram que a espirometria se mostrou como uma
boa ferramenta analítica e apresentou boa associação com as formas
clínicas e escores de risco de morte e AVE em pacientes com doença
de Chagas.

CONCLUSÃO

 Os fluxos e volumes pulmonares se relacionaram de forma
significativa com o agravo clínico dos pacientes chagásicos;

 Os achados adicionam uma importante ferramenta de avaliação
para analisar o prognóstico do paciente chagásico.
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Figura 1. Associação dos valores espirométricos com os riscos de
morte e AVE, e as formas clínicas da Doença de Chagas.
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Arrolamento dos pacientes e

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

• 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.

Realização da espirometria:

- CVF
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