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RESUMO

Objetivos: Controlando-se a transmissão da doença de 
Chagas, faz-se necessário investir na prevenção dos agravos de 
sua cardiopatia crônica. Procurou-se comparar a propedêutica 
cardiológica acessível na Atenção Primária, com exames mais 
complexos, na avaliação dos cardiopatas chagásicos. 

Métodos: Foram analisados os prontuários de 515 pacien-
tes acompanhados no ambulatório do Grupo de Estudos em 
Doença de Chagas (GEDoCh) – HC / UNICAMP, Campinas, 
SP, sendo selecionados 52 com registro completo dos exames 
básicos - avaliação clínica, ECG convencional (ECG) e RX de 
tórax (RX), e ao menos um dos exames complementares: teste 
de esforço (TE), ecocardiograma (ECO) e eletrocardiografia 
dinâmica (Holter). Excluíram-se os prontuários com dados in-
completos ou de portadores de outras cardiopatias, incluindo-
se doença arterial coronariana e doença reumática, hipertensão 
arterial e alcoolismo. Comparamos-se os resultados desses 
dois tipos de investigação.

Resultados: A avaliação clínica, associada ao ECG e RX, 
mostrou significância quando confrontada com aptidão car-
diorrespiratória (ACR) e classe funcional (CF) obtidas no TE 
(p=0,0062; p=0,0409). Os cardiopatas mais graves apresenta-
ram comprometimento maior da ACR e CF mais baixa, com-
parando-se aos menos graves. Os demais exames complexos 
não mostraram associação significativa com a propedêutica 
cardiológica disponível em nível de Atenção Primária.

Conclusão: A propedêutica cardiológica básica permite 
classificar a cardiopatia chagásica em formas leve ou grave. 

Entretanto, apenas dois parâmetros obtidos no TE (ACR e CF) 
mostraram correlação significativa com o exame clínico. De 
qualquer modo, a propedêutica cardiológica básica é relevante 
na consideração do nível em que devem ser assistidos os porta-
dores crônicos dessa afecção.

Descritores: Cardiopatia chagásica crônica. Propedêutica 
cardiológica. Atenção Primária.

IntROdUçãO

Com o controle da transmissão da enfermidade de Cha-
gas1,2, a questão básica para as autoridades sanitárias concen-
tra-se na assistência ao grande número de chagásicos crônicos, 
muitos dos quais em processo de envelhecimento3.

No Brasil, cerca de 50% dos chagásicos encontra-se na for-
ma indeterminada da moléstia4. Entretanto, também se verifica 
a evolução da doença, acometendo o coração e trato digesti-
vo, habitualmente 30 a 40 anos após a infestação5. A lesão dos 
órgãos-alvo se dá pela presença direta do Trypanosoma cruzi 
e pela resposta inflamatória e imunológica decorrentes dessa 
infestação6-8. No coração, essas lesões se evidenciam tanto no 
sistema de condução como nos gânglios parassimpáticos e no 
miocárdio9-11. O acometimento preferencial do feixe de Hiss 
está associado à elevada freqüência de distúrbios da condu-
ção ventricular, detectados no ECG, que freqüentemente se 
relacionam às extra-sístoles ventriculares (ESV), achado co-
mum entre os cardiopatas chagásicos12,13. Apesar de facilmente 
reconhecidas ao ECG, elas são melhor detectadas através do 
Holter14. 

Também já se verificou que 50% dos pacientes com ESV 
isoladas ao ECG, no ECO apresentavam fração de ejeção de-
primida e, na combinação de ESV com outras alterações no 
ECG, esse achado acontecia em 67,2% (p < 0,05)15.

Sabe-se que o ECO é um excelente método para demons-
trar dilatação, déficit de contratilidade e formações aneurismá-
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ticas do ventrículo esquerdo, entre outras alterações16,17. Mais 
recentemente, a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, de-
tectada pelo ECO, mostrou um valor prognóstico na avaliação 
de risco de morte para os cardiopatas chagásicos18.   

O diagnóstico preciso e precoce da cardiopatia chagásica 
crônica é essencial para o manejo do paciente, possibilitando 
superar o estigma associado a essa enfermidade19, e oferecer 
terapêutica adequada para controlar a evolução da mesma e dar 
suporte aos chagásicos que envelhecem20.

O valor da propedêutica cardiológica utilizada na Atenção 
Básica deve ser estimado frente à propedêutica complexa, per-
mitindo padronizar a conduta na rede básica, onde possam ser 
assistidos os cardiopatas chagásicos com as formas mais be-
nignas da moléstia21.

Esse trabalho foi desenvolvido visando comparar a prope-
dêutica cardiológica básica (avaliação clínica, ECG e RX) com 
exames mais complexos (TE, ECO e Holter), considerando-se 
a assistência aos portadores de cardiopatia chagásica crônica.

MétOdOS

Foram incluídos neste estudo 52 pacientes com idade entre 
20 e 60 anos, após revisão sistemática do banco de dados do 
Ambulatório do Grupo de Estudos em Doença de Chagas (GE-
DoCh) – HC / UNICAMP, Campinas, SP, que corresponderia 
a 10,09% dos 515 prontuários de pacientes matriculados no 
período de 2000 a 2005, que tinham confirmação da infestação 
pelo T.cruzi, feita através de pelo menos duas reações sorológi-
cas positivas, por diferentes técnicas. Além disso, estes pacien-
tes já tinham sido submetidos, no mínimo, ao exame clínico, 
RX e ECG, além de algum dos outros exames solicitados habi-
tualmente (ECO, TE, Holter).

Todos os pacientes matriculados no GEDoCh são acompa-
nhados regularmente pela mesma equipe médica, sendo todos 
os diagnósticos confirmados por pelo menos dois membros da 
equipe. 

Entre os pacientes registrados, foram selecionados aqueles 
que apresentavam evidências de cardiopatia chagásica, segun-
do os critérios de Rassi et al.14:

ESTÁGIO EVOLUTIVO 1º: Sinais e sintomas ausentes; 
área cardíaca normal no RX; ECG: bradicardia sinusal, baixa 
voltagem do complexo QRS, bloqueio incompleto do ramo di-
reito, desvio de SÂQRS para a esquerda, alterações discretas 
de T.

ESTÁGIO EVOLUTIVO 2º: Sinais e sintomas ausentes 
ou sintomas leves; área cardíaca normal ou com pequeno au-
mento ao RX (ICT: 0,51-0,53); ECG: bloqueio completo do 
ramo direito, com ou sem bloqueio do fascículo ântero-supe-
rior esquerdo, extra-sistolia ventricular isolada ou monomórfi-
ca, BAV de 1o grau, alterações difusas de T, além das altera-
ções do estágio 1.

ESTÁGIO EVOLUTIVO 3º: Sinais e sintomas presentes 
(classe funcional I e II da AHA); RX: área cardíaca com mo-
derado aumento (ICT: 0,54-0,55); ECG: extra-sistolia ventri-
cular polimórfica ou repetitiva, zona inativa, manifestações de 
disfunção do nódulo sinusal, além das alterações dos estágios 
1 e 2. 

ESTÁGIO EVOLUTIVO 4º: Sinais e sintomas presentes 
(classe funcional III e IV da AHA), sinal de Stokes – Adams, 
fenômenos tromboembólicos; RX: área cardíaca com grande 
aumento (ICT> 0,56); ECG: taquicardia ventricular, fibrilação 
atrial, BAV total, além das alterações dos estágios 1, 2 e 3.

Foram excluídos os prontuários de pacientes que apresenta-
vam dados incompletos, ou portadores de outras cardiopatias, 
ou com diagnóstico confirmado de hipertensão arterial sistêmi-
ca22, ou história compatível com doença arterial coronariana, 
ou episódio prévio sugestivo de doença reumática aguda, ou 
aqueles que relatavam consumo médio de etanol acima de 420 
g\semana ou 60 g\dia23.

Os exames, RX, ECG, ECO, TE e Holter, que na totalidade 
foram realizados nos respectivos serviços do HC – UNICAMP, 
e que já haviam sido avaliados pelos membros da equipe mé-
dica do GEDoCh, foram reavaliados por dois especialistas em 
cardiologia do HC-UNICAMP, que desconheciam o laudo 
emitido anteriormente para esses exames. Procedeu-se desta 
forma para uniformizar a interpretação dos exames, evitando-
se vícios de aferição, sendo considerados aqueles resultados 
que apresentavam concordância entre as três avaliações, do 
GEDoCh e dos dois especialistas.

As informações relevantes ao estudo constantes nos laudos 
foram agrupadas e correlacionadas aos sintomas clínicos apre-
sentados pelo paciente, preenchendo um formulário, no qual 
estas informações foram transcritas em uma tabela, a partir 
da qual os dados foram submetidos à análise estatística, uti-
lizando-se o SAS (The SAS System for Windows - Statisti-
cal Analysis System - v.8.02. SAS Institute Inc., 1999 – 2001. 
Cary, NC. USA). Para descrever o perfil do grupo avaliado, 
segundo as diversas variáveis em estudo, foram feitas tabelas 
de freqüência para variáveis categóricas (ECG, TE, RX, ECO 
e classificação da cardiopatia) e estatísticas descritivas das 
variáveis contínuas, sendo usado o teste exato de Fisher para 
analisar a relação entre duas variáveis categóricas. A compa-
ração entre os dados obtidos, a partir da propedêutica básica 
e complexa, foi analisada pelo teste Qui quadrado. Quando os 
valores esperados foram menores que cinco, utilizou-se o teste 
exato de Fisher, sendo considerada significativa a associação 
quando o valor de p foi igual ou inferior a 0,05. 

Para o Holter, optou-se por apresentar o relato descritivo 
dos achados, pois o número de exames efetivamente realiza-
dos e considerados neste estudo foi de oito em 52 pacientes 
(15,39%), não permitindo avaliação estatística.

No levantamento dos dados obtidos dos registros do ambu-
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latório do GEDoCh, garantiu-se sigilo quanto à identidade dos 
pacientes, em conformidade com as proposições da Declara-
ção de Helsinki24. 

RESUltAdOS

No ECG foram encontrados os seguintes resultados: em 
relação à freqüência – 50% sem alteração / 34,62% com bradi-
cardia / 15,38% com taquicardia; em relação ao eixo de QRS 
– 30,77% sem desvio / 59,62% com desvio à esquerda / 9,62% 
com desvio à direita; em relação ao ritmo – 100% sinusal; 
em relação a distúrbios de condução – 28,85% sem distúrbio 
/ 11,54% com bloqueio incompleto do ramo direito (BIRD) 
/ 5,77% com bloqueio do fascículo ântero-superior esquerdo 
(BFASE) / 9,62% com bloqueio completo do ramo direito 
(BCRD) / 32,69% com associação de bloqueio de ramo direito 
(BRD) e BFASE / 1,92% com associação de BRD + BFASE 
e bloqueio atrioventricular (BAV) / 1,92% com associação 
de BRD e bloqueio do fascículo póstero-inferior esquerdo + 
BAV / 3,85% com bloqueio de ramo esquerdo (BRE) + BAV 
/ 3,85% com BAV; em relação a sobrecargas – 78,85% sem 
sobrecargas / 15,38% com sobrecarga atrial esquerda / 5,77% 
com sobrecarga ventricular esquerda; em relação às alterações 
de repolarização – 67,31% sem alteração / 17,31% com altera-
ção difusa de repolarização / 13,46% com alteração localizada 
de repolarização / 1,92% com outras alterações; em relação à 
extra-sistolia – 86,54% sem extra-sístoles / 7,69% com extra-
sistolia ventricular unifocal / 5,77% com extra-sistolia ventri-
cular polifocal.

No RX, foram encontrados os seguintes resultados: em re-
lação à área cardíaca – 73,47% normal / 20,41% cardiomegalia 
leve / 6,12% cardiomegalia moderada; em relação ao índice 
cardiotorácico – 73,47% normal / 20,41% com aumento pe-
queno / 6,12% com aumento moderado.

No TE (não realizado em 11 pacientes), foram encontra-
dos os seguintes resultados: em relação à aptidão cardiorres-
piratória – 14,63% excelente / 73,17% boa / 12,20% ruim; em 
relação à classe funcional – 90,24% I / 4,88% II / 2,44% III 
/ 2,44% IV; em relação à presença de arritmia não registrada 
ao ECG – 68,29% ausente / 24,39% extra-sistolia ventricular 
(ESV) / 2,44% extra-sistolia supraventricular (ESSV) / 4,88% 
outras; em relação à presença de isquemia – 100% ausente; em 
relação ao aparecimento de distúrbio de condução não regis-
trado ao ECG – 95,12% ausente / 4,88% presente; em relação 
a distúrbio de ritmo não registrado ao ECG – 70,73% ausente 
/ 29,27% presente. 

No ECO (não realizado em 17 pacientes), foram encontra-
dos os seguintes resultados: em relação à função ventricular 
– 85,71% normal / 14,29% diminuída; em relação à fração de 
ejeção – 85,71%  53% / 14,29% entre 40% a 53%; em rela-
ção à alteração de contratilidade – 85,71% ausente / 14,29% al-
teração difusa; em relação ao diâmetro das cavidades – 68,75% 
normal / 22,86% aumento leve / 8,57% aumento moderado.

Ao exame clínico foram encontrados os seguintes resulta-
dos: 90,91% dos pacientes nos estágios I e II da cardiopatia 
chagásica / 6,82% no estágio III da cardiopatia chagásica / 
2,27% no estágio IV da cardiopatia chagásica.

Ao Holter, realizado e interpretado em oito pacientes 
(15,38%), verificou-se que todos apresentavam ritmo sinusal; 
50% evidenciaram ESSV, com um registro de taquicardia su-
praventricular não sustentada; 87,5% apresentaram ESV, sen-
do bigeminadas, pareadas, polimórficas ou como taquicardia 
ventricular não sustentada em 57,14% desses; 25% tiveram 
registro de distúrbio de condução átrio-ventricular; 25% apre-
sentaram registro de distúrbio de condução pelo feixe de Hiss.  

Ao se confrontar os achados do ECG com os do TE não se 
verificou significância estatística para nenhum dos parâmetros 
avaliados. Constatou-se que 43,48% dos pacientes com desvio 
do eixo para a esquerda ao ECG tiveram arritmia no TE, en-
quanto apenas 23,08% dos que apresentaram eixo de QRS sem 
desvio tiveram o mesmo tipo de alteração no TE (p = 0,1286). 

Também ao se confrontar os achados do ECO com os do 
RX, do TE com o RX e os do TE com o ECO não se verifi-
cou associação estatisticamente significativa. Quando se con-
siderou a presença de distúrbios de condução no ECG, evi-
denciou-se que apenas 7,69% dos indivíduos classificados no 
item aptidão cardiorrespiratória ruim estavam entre aqueles 
sem distúrbio de condução, contra 14,29% para aqueles com 
distúrbio de condução (p = 0,1678). Além disso, o distúrbio de 
condução também mostrou alguma associação com a presença 
de arritmia no TE, ou seja, 26,83% dos pacientes com distúrbio 
de condução no ECG tinham arritmia no TE, contra 4,88% dos 
que não apresentavam distúrbio de condução (p = 0,1644).

Além disso, quando se compararam os achados do TE com 
o ECO, verificou-se que apenas 6,67% dos pacientes que não 
apresentavam arritmia no TE tinham evidência de disfunção 
ventricular no ECO, enquanto 33,33% dos que apresentavam 
arritmia tinham, concomitantemente, déficit de função ven-
tricular (p = 0,1304). Também não se encontrou significância 
estatística ao se avaliar a associação entre a presença de arrit-
mia no TE com os níveis de fração de ejeção diminuídos (p 
= 0,1304) com a alteração na contratilidade ventricular (p = 
0,1304). O mesmo ocorreu ao se considerar a associação entre 
o distúrbio de ritmo detectado durante o TE e a presença de al-
teração na função ventricular, fração de ejeção e contratilidade 
de parede cardíaca (apenas 4,17% dos pacientes sem evidência 
de distúrbio de ritmo ao TE apresentaram alteração na função 
ventricular, fração de ejeção e contratilidade, contra 37,50% 
dos que haviam demonstrado distúrbio de ritmo, p = 0,0909). 

Merece consideração o fato de que a presença de extra-sís-
toles no ECG não teve associação com a presença de arritmia 
no TE (p = 0,3607), como também ocorreu com a associação 
entre a presença de distúrbio de condução no ECG e o apareci-
mento de arritmia no TE (p = 0,1644).

Comparando-se os achados do RX com os do ECO, não 
se encontrou significância estatística favorável aos achados 
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do exame mais complexo (p = 0,2926 para função ventricular, 
fração de ejeção e alteração de contratilidade; p = 0,6828 para 
diâmetro das cavidades). Entre os 10 pacientes com aumento 
do diâmetro cavitário no ECO, quatro (40%) também tinham 
cardiomegalia, porém entre os 22 que apresentavam área car-
díaca normal, seis (27,27%) também tinham alargamento do 
diâmetro cavitário (p = 0,6828).

Porém, quando se confrontou o exame clínico com os de-
mais exames (ECG, RX, TE e ECO), constatou-se significân-
cia estatística relacionando a presença de sintomas com apti-
dão cardiorrespiratória (p = 0,0062), bem como em relação à 
classe funcional (p = 0,0409), parâmetros obtidos através do 
ECO (conforme Tabelas 1 e 2).

Considerando-se, ainda, os dados pertinentes à classifica-
ção da cardiopatia chagásica, observou-se tendência à asso-
ciação entre os estágios evolutivos mais graves e o desvio do 
eixo de QRS ao ECG (nenhum dos pacientes nos estágios 3o 
e 4o apresentou eixo de QRS sem desvio, enquanto 37,50% 
dos indivíduos nos estágio 1o e 2o estavam nessa condição, p 
= 0,0578).

dISCUSSãO

Ainda hoje, mesmo com o progressivo controle da trans-
missão do T. cruzi2, a enfermidade de Chagas constitui-se um 
problema de saúde pública na América Latina. O envolvimen-
to cardíaco que ela acarreta tem particular relevância, acarre-
tando dificuldades médico-trabalhistas18, principalmente pelo 
potencial arritmogênico vinculado à cardiopatia chagásica25. 
Ao dano cardíaco decorrente da própria enfermidade, possivel-

mente se associarão outros agravos, comuns nas enfermidades 
crônico-degenerativas que poderão acometer os portadores da 
doença de Chagas, à medida que esses sobrevivem a essa do-
ença e envelheçam3,19.

Uma vez efetivadas as principais medidas de prevenção 
primária da enfermidade de Chagas, cabe implementar as me-
didas de prevenção secundária e terciária para minimizar ou 
reverter o dano já instalado e reduzir a incapacidade eventu-
almente presente nos infectados crônicos, bem como limitar 
a repercussão das lesões existentes e readaptar os pacientes à 
sociedade, principalmente os que apresentam lesão cardíaca 
com repercussão funcional mais extensa26. 

Esse trabalho buscou inscrever-se entre as possíveis cola-
borações para a melhor avaliação do estado clínico do portador 
crônico da enfermidade de Chagas, procurando considerar o 
valor dos recursos disponíveis para detecção da cardiopatia 
chagásica no nível da Atenção Primária, além da necessidade 
de encaminhamento para avaliação complementar. 

Embora tenha sido desenvolvido junto a uma população 
grande de portadores da enfermidade de Chagas, o estudo teve 
como fator limitante o número pequeno de indivíduos que, efe-
tivamente, preenchiam os critérios propostos para se atingir os 
objetivos do mesmo. Isso não permitiu confirmar as possíveis 
associações entre os diversos parâmetros de cada exame a que 
foram submetidos esses pacientes.

Após o levantamento dos prontuários de pacientes matri-
culados no ambulatório do GEDoCh, entre 2000 e 2005, ob-
servou-se os seguintes achados de maior relevância: no ECG, 
metade dos pacientes não tinham alteração da freqüência car-
díaca; 69,24% apresentavam desvio do eixo de QRS; não havia 
registro de distúrbio do ritmo sinusal, 32,69% apresentavam 
bloqueio do ramo direito associado a bloqueio do fascículo ân-
tero-superior esquerdo; 78,85% não apresentavam evidência 
de sobrecarga; 67,31% não apresentavam alteração de repola-
rização e 86,54% não apresentavam extra-sístoles.

No TE, 73,17% apresentavam boa aptidão cardiorrespira-
tória; 90,24% apresentavam classe funcional I; 68,29% não 
apresentaram arritmia; não se registrou isquemia; 95,12% não 
apresentaram distúrbio de condução ao esforço e em 70,73% 
não foi registrado distúrbio de ritmo.

No RX, 73,47% apresentavam área cardíaca e índice car-
diotorácico normais. Em relação ao ECO, em 85,71% não ha-
via alteração da função ventricular e 68,57% apresentavam o 
diâmetro das cavidades dentro da normalidade.

A maioria dos pacientes (90,91%) enquadrava-se nos es-
tágios evolutivos 1o e 2o da cardiopatia chagásica crônica, ao 
exame clínico.

Desse modo, constata-se que esta população de cardiopatas 
chagásicos apresentava-se nas formas mais benignas da cardio-
patia. Isso pode se associar ao fato de que os cardiopatas mais 
graves foram referidos diretamente para o serviço de cardio-
logia do HC – UNICAMP, para prosseguirem a investigação 
clínica e receberem o acompanhamento terapêutico adequado, 

Tabela 1 -  Classificação da cardiopatia versus aptidão 
cardiorrespiratória (ACR) (p = 0,0062)

ACR
Cardiopatia Excelente Boa Ruim Total

1º e 2º 
estágios

06 
(14,63%)

29 
(70,73%)

02 
(4,88%)

37 
(90,24%)

3º e 4º 
estágios 0 01 

(2,44%)
03 

(7,32%)
04 

(9,76%)

Total 06 
(14,63%)

30 
(73,17%)

05 
(12,20%)

41 
(100%)

Tabela 2 - Classificação da cardiopatia versus classe 
funcional - (CF) (p = 0,0409)

CF
Cardiopatia I II / III / IV Total

1º  e 2º estágios 35 (85,37%) 02 (4,88%) 37 (90,24%)
3º e 4º estágios 02 (4,88%) 02 (4,88%) 04 (9,76%)

Total 37 (90,24%) 04 (9,76%) 41 (100%)
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não se dispondo da investigação complementar dos mesmos 
nos prontuários registrados no GEDoCh, o que os colocou fora 
desse estudo.

Entre as principais alterações cardíacas, predominaram os 
distúrbios de condução intraventricular e as arritmias do tipo 
extra-sistolia ventricular. Segundo a literatura médica, essas se 
constituem nas alterações mais freqüentes da cardiopatia cha-
gásica13,21. 

Em relação ao estudo das arritmias e distúrbios de condu-
ção elétrica do coração, só se obteve os dados do Holter em 
oito dos prontuários selecionados, o que se mostrou insuficien-
te para uma avaliação estatística adequada. Entretanto, merece 
atenção o fato de que esse exame evidenciou arritmias mais 
complexas, como a taquicardia ventricular não sustentada, 
bem como distúrbios de condução atrioventricular mais gra-
ves, bloqueio atrioventricular de 2o grau. 

Quanto à associação entre os dados obtidos a partir do ECG 
e do TE, esses permitem verificar que não houve significância 
estatística claramente favorável ao exame de maior comple-
xidade.  Por outro lado, é preciso ressaltar que o registro de 
extra-sístoles no ECG esteve longe de apresentar associação 
com a presença de arritmia no TE (p = 0,3607). Pode-se supor 
que seria muito mais evidente a associação de extra-sistolia no 
ECG com a presença de arritmia no Holter do que ao TE.

Em relação à associação entre arritmia no TE e déficit de 
função ventricular no ECO, é importante enfatizar que a ar-
ritmia desencadeada com o esforço esteve presente nos mes-
mos pacientes que, além do achado de disfunção ventricular, 
também apresentavam menor fração de ejeção e alteração de 
contratilidade cardíaca. 

Embora o estudo não permita confirmar uma associação 
entre arritmias durante o TE e alteração na função ventricu-
lar, fração de ejeção e contratilidade de parede cardíaca (p = 
0,0909), provavelmente em decorrência do tamanho insufi-
ciente da amostra avaliada, não fica descartada a possibilidade 
de associação entre a presença de arritmias desencadeadas com 
o esforço e alguns dos mais importantes parâmetros ecocardio-
gráficos para falência cardíaca.

A não associação entre as alterações radiológicas do co-
ração e o ECO pode se dever a uma amostra insuficiente de 
pacientes, principalmente no que se refere aos que apresen-
tam alterações mais graves. Avaliando-se a função cardíaca, 
constatou-se que o ECO detectou apenas 14,29% de pacientes 
com déficit de função ventricular e 31,43% com algum grau de 
aumento do diâmetro das cavidades cardíacas, enquanto que o 
RX mostrou apenas 26,53% de indivíduos com cardiomega-
lia, salientando que 17 pacientes em 52 não haviam realizado 
ECO. 

Entre os achados de maior relevância desse estudo, obser-
vou-se o alto valor do exame clínico, realizado de forma con-
junta com o ECG e ao RX, e que a partir da classificação da 
cardiopatia chagásica, proposta por Rassi et al.14, permite cons-
tatar uma associação significante com a aptidão cardiorrespira-

tória e a classe funcional avaliadas pelo TE, respectivamente p 
= 0,0062 e p = 0,0409. 

Os pacientes classificados nos estágios evolutivos 3o e 4o 
apresentaram porcentagem maior (75%) de comprometimen-
to da aptidão cardiorrespiratória, além de uma classificação 
funcional mais deficitária (50%), quando comparados com os 
classificados nos estágios evolutivos 1o e 2o (5,41% para as 
duas variáveis, conforme Tabelas 1 e 2), e em relação à clas-
sificação da cardiopatia chagásica, constatou-se tendência de 
associação entre os estágios evolutivos mais graves e o desvio 
do eixo de QRS no ECG (p = 0,0578).

COnClUSãO

Embora o presente estudo não tenha demonstrado associa-
ção entre os recursos propedêuticos usualmente disponíveis 
na Atenção Primária, exame clínico, ECG e RX, e os exames 
cardiológicos mais complexos, exceto o TE, pode-se constatar 
que a propedêutica básica permite classificar a cardiopatia cha-
gásica em grau leve (estágios 1o e 2o) ou grave (estágios 3o e 
4o), o que é de grande valor para que se considere o nível dos 
serviços de saúde em que devem ser assistidos os portadores 
crônicos dessa afecção, em função do estágio evolutivo em que 
se encontram.

SUMMARY

Objective: The next step after the control of Chagas’ di-
sease transmission is the investment in the prevention of the 
chagasic cardiopathy damage. This study intended to compare 
the basic cardiologic investigation with the complex cardiolo-
gic investigation in Chagas’ heart disease.

Methods: The study evaluated 52 medical records among 
515 of the chagasic patients from the Ambulatory of the Cha-
gas’ Disease Study Group (State University of Campinas, SP). 
These patients showed complete registration of Clinical Eva-
luation, ECG, Chest Radiography, and, at least one of the more 
complex exams: Ergometric Test, Echocardiography Evalua-
tion, and Holter. It was excluded those with incomplete data, 
other cardiac diseases, arterial hypertension, and alcoholism. 
The results obtained from the two kinds of cardiologic evalua-
tion were compared. 

Results: The clinical evaluation plus the ECG and chest 
radiography showed statistical significance compared with 
the cardio - respiratory aptitude (CRA) and the functional 
class (FC) obtained from the Ergometric Test (p = 0.0062; p 
= 0.0409). The patients classified in the severe stages of the 
Chagas’ heart disease presented lesser levels of CRA and FC 
compared with those in the benign stages. The other complex 
exams didn’t show significant association with the available 
exams usually found in the Primary Health Units.

Conclusion: The cardiologic basic investigation allows 
distinguish the benign and severe stages of Chagas’ heart di-
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sease. Only two parameters of the Ergometric Test (CRA and 
FC) showed correlation with the clinical evaluation. This in-
vestigation is important for the purpose of evaluating the heal-
th assistance level to follow the patients with this infirmity.

Key words: Chagas’ heart disease. Cardiologic investiga-
tion. Primary Health Assistance.
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