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RESUMO 

Introdução: A doença de Chagas possui 5,7 milhões de casos na América 

Latina, sendo cerca de 2 milhões apenas no Brasil. Sua forma crônica mais 

comum é a cardíaca que corresponde cerca de 30% dos casos, e suas 

complicações mais frequentes podem ser arrítmicas e/ou cardiomiopatias. 

Reabilitação cardíaca é um tratamento eficaz para redução da mortalidade de 

pacientes por insuficiência cardíaca, sendo que o fisioterapeuta possui 

atribuições importantes neste tratamento. Objetivo: Analisar quais são os 

efeitos da reabilitação cardíaca para pacientes com cardiopatia chagásica. 

Métodos: Estudo de revisão da literatura em busca de produções que trazem 

os benefícios da reabilitação cardíaca em pacientes com cardiopatia chagásica 

nas bases de dados Medline, LILACS e SciELO. Resultados: Foram 

encontradas 22 publicações, porém de acordo com os critérios de inclusão 

foram selecionadas seis publicações que respondessem à pergunta proposta. 

Os artigos analisados mostraram que houve aumento na distância percorrida 

no final do tratamento, aumento do consumo de VO2 máximo e melhora na 

qualidade de vida . Conclusão: A reabilitação cardíaca em pacientes com 

cardiopatia chagásica aumenta a capacidade funcional e melhora a qualidade 

de vida. 

Palavras-chave: Reabilitação cardíaca, doença de chagas, fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Introduction: Chagas disease has 5.7 million cases in Latin America, about 2 

million in Brazil alone. Its most common chronic form is the cardiac one, which 

accounts for about 30% of cases, and its most frequent complications may be 

arrhythmic and / or cardiomyopathies. Therefore, cardiac rehabilitation is an 

effective treatment to reduce the mortality of patients due to heart failure, and 

the physiotherapist has important attributions in this treatment. Objective: 

Analyze what are the effects of cardiac rehabilitation for patients with chagasic 

heart disease. Methods: A literature review study looking for productions that 

bring the benefits of cardiac rehabilitation in patients with chagasic heart 

disease in the Medline, LILACS and SciELO databases. Results: Twenty-two 

publications were found, but according to the inclusion criteria, six publications 

that answered the proposed question were selected. The articles analyzed 

showed that there was an increase in the distance covered at the end of 

treatment, an increase in max VO2 consumption and an improvement in quality 

of life. Conclusion: cardiac rehabilitation in patients with chagasic heart 

disease increases functional capacity and improves quality of life. 

Keywords: Rehabilitación Cardiaca, Chagas Disease, Physical Therapy 

Specialty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



• INTRODUÇÃO 

A tripanossomíase americana é popularmente conhecida como Doença 

de Chagas (DC), causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi que é 

transmitido através do ato de alimentação do vetor (mais de 300 espécies 

podem transmitir o T. cruzi). A mesma também pode ser transmitida através de 

transfusão sanguínea ou por transmissão vertical¹. Ao adentrar no organismo 

do hospedeiro os parasitos procuram células nucleadas, sendo elas 

macrófagos, células epiteliais, cardiomiócitos e fibroblastos². 

A DC se diferencia em duas fases clínicas, a aguda e a crônica. Na fase 

aguda os sintomas são comumente inaparentes, como consequência pode 

haver uma evolução para a fase crônica indeterminada (30 a 50% dos casos) 

podendo chegar à forma crônica digestiva, cardíaca ou mista³.  

A forma crônica mais comum da DC é a cardíaca. As complicações mais 

frequentes podem ser arrítmias e/ou cardiomiopatias acompanhadas de 

manifestações clínicas como: palpitações, tonturas, síncope, falência cardíaca 

e morte súbita. Na fase crônica pode haver fibrose por causa da persistência 

do parasita e resultar em uma disfunção do nó sinusal, anormalidades de 

condução atrioventricular e intraventricular, e taquiarritmias ventriculares4. 

As estimativas epidemiológicas da DC apresentam uma redução, porém 

ainda são altas. Na América Latina a incidência anual é de 30 mil casos e a 

prevalência é de 5,7 milhões de casos, sendo destes, cerca de 2 milhões no 

Brasil. Em consequência do número crescente de casos em áreas não 

endêmicas (América do Norte, Europa, Ásia e Oceania) têm se ressaltado a 

importância da DC e suas complicações, principalmente a forma cardíaca que 

correspondem cerca de 30% dos casos5. 

Para tratamento da fase aguda são utilizados fármacos anti-parasitários. 

Contudo, para tratar a maioria dos casos crônicos com complicações cardíacas 

são utilizados tratamentos para prevenção da morte súbita cardíaca (MSC), 

pois a mesma causa de cerca de 60% dos óbitos. A prevenção primária 

disponível é farmacológica. No entanto, este tratamento apresenta limitações 

em opções medicamentosas e real valor prognóstico. Os mais utilizados por 

apresentarem uma eficácia são betabloqueadores adrenérgicos e amiodarona. 

Como prevenção secundária é indicado o uso do cardioversor-desfibrilador 



implantável (CDI). Outra forma de tratamento é o implante de marca-passo 

definitivo³. 

Sabemos que a reabilitação cardíaca é um tratamento eficaz para 

redução da mortalidade de pacientes por insuficiência cardíaca. Trata-se de 

uma área de atuação da cardiologia que envolve a equipe multiprofissional. 

Este tratamento permite ao paciente uma restauração satisfatória da condição 

clínica, física, psicológica e laborativa. Atribuições importantes como à 

orientação ao exercício, a automonitorização e à descrição das atividades para 

serem realizadas em casa pelo paciente, devem ser realizadas pelo 

profissional fisioterapeuta6. 

Sendo assim para realizar este estudo partimos do seguinte problema: 

quais são os fatores prognósticos na reabilitação cardíaca de um paciente com 

cardiopatia chagásica? 

Essa pesquisa se justifica visto que a cardiopatia chagásica é a 

complicação mais comum em pacientes com doença de chagas. Evoluindo o 

paciente para insuficiência cardiaca conforme a doença torna-se cronica.  

Portanto sabe-se que a reabilitação cardiaca busca melhorar a condição física, 

psicologica e social do individuo com esta patologia. O profissional 

fisioterapeuta possui atribuições essenciais na reabilitação cardíaca, então é 

importante salientar os benefícios deste tratamento nestes pacientes. 

Portanto o objetivo deste estudo é analisar os efeitos da reabilitação 

cardíaca para pacientes com cardiopatia chagásica. 

 

• MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa com revisão da 

literatura, para identificação de produções que trazem os benefícios da 

reabilitação cardíaca em pacientes com cardiopatia chagásica. Deste modo, 

foram realizadas buscas de estudos relacionados à reabilitação cardíaca, 

avaliação cardíaca, cardiopatia chagásica, e exercício na doença de chagas 

nas seguintes bases de dados: Medline, LILACS e SciELO. 

Para a seleção dos artigos foram adotados como critério de inclusão: 

artigos de revisão bibliografica, estudos de casos/ TCC/ dissertação com 

resumos e textos completos disponíveis gratuitamente para análise nas bases 



de dados selecionadas; artigos publicados nas línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola, entre os anos de 2009 a 2019; e artigos que apresentassem como 

descritores no Decs/ assunto: reabilitação cardíaca, doença de chagas, 

fisioterapia, reabilitação e cardiopatia chagásica. 

Foram excluídos artigos que não atendessem aos critérios de inclusão 

mencionados e também que não citassem a reabilitação cardíaca e/ou doença 

de chagas em sua análise. 

• RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente se obteve um quantitativo de nove artigos na Medline, seis 

artigos na LILACS e sete artigos na SciELO, totalizando 22 publicações 

amostradas na lista de referências. Após conferir a disponibilidade dos artigos 

completos gratuitamente, restringiu-se este número para 19. Extraindo as 

duplicadas, obteve-se 14 artigos. Destas, após análise do título e o do resumo, 

reduziu-se para dez. Finalizando o quantitativo em seis publicações depois de 

decorrida a leitura completa do texto. 

 

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos sobre efeitos da reabilitação cardíaca 

em pacientes com cardiopatia chagásica. 



A síntese dos artigos selecionados a partir dos obtidos por meio das 

bases de dados está apresentada no Quadro 1, baseando-se em um 

instrumento validado contendo as seguintes características dos artigos: 

autores/ ano de publicação, título, objetivo (s), resultados e conclusão. 

Quadro 1 - Estudos sobre reabilitação cardíaca em pacientes com cardiopatia chagásica 
selecionados, descritos em termos de autoria, ano de publicação, título, objetivos, resultados e 
conclusões. 

Autores / Ano Titulo Objetivo(s) Resultados Conclusões 

E1 Mendes 
MFA, 
Lopes WS, 
Nogueira, 
GA, Wilson 
A, Araújo 
SM, Gomes 
ML

7 
 

2011  

Exercício 
físico 
aeróbico em 
mulheres 
com doença 
de Chagas 

Avaliar o 
exercício 
físico aeróbio 
em mulheres 
com doença 
de Chagas 
crônica. 

No T6 em relação ao 
T0 a avaliação 
fisioterapêutica 
mostrou diferenças 
significativas na PAS, 
no PFE, nas PI e PE 
máx e na FC. 

O treinamento 
aeróbio de curto 
período, de simples 
aplicação e com 
supervisão pode ser 
realizado com 
segurança, 
aumentando a 
tolerância ao 
exercício em 
pacientes com 
doença de Chagas 
crônica classe I da 
NYHA. 

E2 Nascimento 
BR, Lima 
MMO, 
Nunes 
MCP, 
Alencar 
MCN, 
Costa HS, 
Filho MMP, 
et al.

8
 

2014 

Efeitos do 
Treinamento 
físico sobre a 
variabilidade 
da frequência 
cardíaca na 
cardiopatia 
chagásica 

Avaliar as 
mudanças 
nestes índices 
em resposta 
ao 
treinamento 
físico na MPC. 

Índices basais de 
VFC foram similares. 
Do basal ao 
seguimento, 
observamos no GI 
aumento da potência 
total e potência de 
frequência muito 
baixa, mas não no 
GC. A variação 
(pós/pré) dos índices 
de VFC foi similar. 

Na população 
estudada, a variação 
dos índices de VFC 
foi similar entre os 
grupos ativo e inativo. 
A melhora clínica 
com o treinamento 
físico parece ser 
independente de 
marcadores de 
disfunção autonômica 
na MPC. 

E3 Oliveira 
CR, Sousa 
AS, Santos 
B, Fialho 
PH, Santos 
CCS, 
Oliveira JR, 
et al.

9
  

2012 

Efeitos de um 
programa de 
exercícios 
sobre 
pressão 
arterial em 
pacientes 
com 
hipertensão 
tratada e 
cardiopatia 
chagásica 
crônica 

Avaliar os 
efeitos da 
reabilitação 
cardíaca 
sobre a 
pressão 
arterial em 
pacientes 
hipertensos 
com 
cardiopatia 
crônica. 

As pressões 
sanguíneas foram 
avaliadas de forma 
gera, e nos períodos 
de vigília e sono, 
respectivamente: 
PAS (p=0,34; 0,23; 
0,85), PAD (p=0,46; 
0,44; 0,94) e PAM 
(p=0,41; 0,30; 0,97). 

Não houve diferença 
estatisticamente 
significativa na 
variação da pressão 
arterial após o 
período de 
reabilitação cardíaca 
de 24 semanas, no 
entanto, evidência de 
que o treinamento 
físico é seguro em 
pacientes com 
cardiopatia crônica, 
não ocorrendo 
aumento da pressão 
arterial. 



E4 Fialho PH, 
Tura BR, 
Sousa AS, 
Oliveira 
CR, Soares 
CCS, 
Oliveira JR, 
et al.

10 
 

2012 

Efeitos de um 
programa de 
exercícios na 
capacidade 
funcional de 
pacientes 
com 
cardiopatia 
chagásica 
crônica, 
avaliados por 
teste 
pulmonar 

Avaliar o 
efeito 
potencial de 
um programa 
de exercícios 
sobre 
capacidade 
funcional de 
pacientes com 
cardiopatia 
chagásica 
crônica. 

Os resultados 
mostram aumento 
médio do VO2pico 
acima de 10% 
(p=0,01949). 

Os resultados 
sugerem melhora 
significativa da 
capacidade funcional 
com prática regular 
de exercícios na 
população amostral. 

E5 Oliveira JR, 
Tura BR, 
Sousa AS, 
Oliveira 
CR, Soares 
CCS, 
Fialho PH, 
et al.

11
  

2011. 

Avaliação da 
qualidade de 
vida em 
pacientes 
com 
cardiopatia 
chagásica 
crônica, 
antes e após 
um programa 
regular de 
exercícios 

Avaliar a 
qualidade de 
vida em 
pacientes com 
cardiopatia 
chagásica 
crônica antes 
e após um 
programa 
regular de 
exercícios. 

Comparando o 
escore de Minnesota 
antes e após o 
programa de 
exercícios houve 
diferença estatística 
(p=0,002). Houve 
diferença estatística 
quando comparado o 
escore de Minnesota 
antes e durante o 
programa de 
exercícios (p=0,001), 
e não houve 
diferença quando 
comparado o escore 
de Minnesota durante 
e após o programa 
de exercícios 
(p=0,780). 

A aplicação de um 
programa regular de 
exercícios promove 
melhora da qualidade 
de vida em pacientes 
com cardiopatia 
chagásica crônica. 

E6 Mediano 
MFF, 
Mendes 
FSNS, 
Pinto VLM, 
Silva FMS, 
Silva OS, 
Carneiro 
FM, et al.

12
 

2016 

Programa de 
reabilitação 
cardíaca em 
pacientes 
com 
insuficiência 
cardíaca 
chagásica: 
estudo piloto 
de braço 
único 

Investigar os 
efeitos da 
reabilitação 
cardíaca em 
pacientes com 
insuficiência 
cardíaca 
chagásica. 

A capacidade 
funcional melhorou 
após 4 meses de 
reabilitação cardíaca, 
enquanto a FEVE e a 
força respiratória 
melhoraram após 8 
meses. Pacientes 
com disfunção do VD 
no início do estudo 
exibiram uma 
melhora na 
capacidade funcional 
após 4 meses e 
melhorias na pressão 
diastólica do VE, 
força respiratória e 
qualidade de vida no 
final do 
acompanhamento.  

A reabilitação 
cardíaca foi viável, 
segura e possui 
importantes 
benefícios clínicos 
para pacientes com 
insuficiência cardíaca 
chagásica, 
especificamente para 
função cardíaca e 
força respiratória 
muscular. 

Legenda: T0 = início do estudo, T6 = seis semanas após, PAS = Pressão arterial sistólica, PFE 

= pico do fluxo expiratório, PI máx = pressão inspiratória máxima, PE máx = pressão expiratória 

máxima, FC = frequência cardíaca. MPC = miocardiopatia chagásica, VFC = variabilidade da 

frequência cardíaca, GI = grupo intervenção, GC = grupo controle. PAD = pressão arterial 

diastólica, PAM = pressão arterial média. VO2 pico/ VO2 máx = volume de oxigênio consumido 



por minuto. FEVE = fração de ejeção do ventrículo esquerdo, VD = ventrículo direito, VE = 

ventrículo esquerdo. 

 

Foram encontrados apenas seis estudos que respondessem à pergunta 

proposta, evidenciando a pouca produção científica referente à reabilitação 

cardíaca em pacientes com DC. Tal fato também nos revela que esse tipo de 

estudo iniciou recentemente. Os estudos selecionados foram publicados entre 

os anos de 2011 e 2016, cujas pesquisas foram realizadas nos estados do 

Paraná (E1), Minas Gerais (E2) e Rio de Janeiro (E3, E4, E5 e E6). 

Para facilitar a análise comparativa entre os estudos o Quadro 2 

apresenta as variáveis categorizadas em: estudo (referência do estudo 

analisado segundo o Quadro 1), amostra, duração do estudo, frequência e 

duração das sessões e protocolo de exercício. 

Quadro 2 - Comparação dos estudos com variáveis categorizadas em estudo (referência do 
estudo analisado segundo o Quadro 1), amostra, duração do estudo, frequência e duração das 
sessões e protocolo de exercício. 

Estudo Amostra 
Duração 

do estudo 

Frequência 
e duração 

das sessões 
Protocolo de exercício 

E1 G1 = 7; 
G2 = 7. 

6 semanas 2x/semana - 
30 a 60min 

G1: aquecimento e alongamento (5 a 10min); 
fase aeróbia em esteira rolante elétrica 
(iniciando em 15min e progredindo até no máx 
30min com intensidade de exercícios 
controlada com monitor cardíaco e 
programada para uma frequência cardíaca-
alvo); resfriamento (2 a 5min de recuperação); 
exercícios localizados (5 a 10min após a fase 
aeróbia); e relaxamento ou alongamento 
(5min), totalizando 60min. 

E2 GI = 18; 
GC = 19 

12 
semanas 

3x/semana - 
60min 

GI: aquecimento (15min); caminhada de até 
30min; desaquecimento (15min). A 
intensidade do exercício se baseava no pico 
da FC atingido no teste de esforço. 

E3 GU = 17 6 meses 3x/semana - 
60min 

GU: 20min de exercícios de resistência para 
os principais grupos musculares (2 séries de 
10 repetições para cada grupo, aplicando uma 
carga que proporciona uma sensação de 
esforço moderado); 10min de extensão para 
todos os grupos musculares exercitados, 
sendo cada posição mantida por 20seg. 
Exercícios aeróbicos na esteira: aquecimento 
com aceleração progressiva (5min); esforço 
visando frequência cardíaca-alvo (20min); 
resfriamento (5min) até a estreita atingir uma 
parada completa. 



E4 GU = 18 6 meses 3x/semana - 
60min 

GU: 30min de exercício aeróbio na esteira: 
aquecimento com aceleração progressiva 
(5min); esforço visando frequência cardíaca-
alvo (20min); resfriamento (5min) até a 
estreita atingir uma parada completa. 20min 
de exercício de resistência para os principais 
grupos musculares (2 séries de 10 repetições 
para cada grupo), aplicando uma carga que 
proporciona uma sensação de esforço 
moderado. 10min de alongamento para todos 
os grupos musculares exercitados, com cada 
posição mantida por 20seg. 

E5 GU = 24 6 meses 3x/semana - 
60min 

GU: 30min de exercícios aeróbicos em 
esteiras ergométricas: aquecimento com 
aceleração progressiva da velocidade (5min), 
esforço dentro da frequência cardíaca-alvo 
(20min), desaceleração até a parada total do 
ergômetro (5min); 20min de exercícios 
contrarresistência para os principais grupos 
musculares (2 séries de 10 repetições para 
cada grupo com carga proporcionando 
sensação de esforço moderado). 10min de 
alongamento para todos os grupos 
musculares exercitados, com cada posição 
mantida por 20seg. 

E6 GU = 12 8 meses 3x/semana - 
60min 

30 minutos de exercícios aeróbicos em esteira 
ou ciclo ergômetro, 20 minutos de exercícios 
de força para os principais grupos musculares 
(abdominais, flexões e flexões) e 10 minutos 
de exercícios de alongamento. A intensidade 
do exercício foi ajustada de acordo com a 
frequência cardíaca obtida durante cada teste 
cardiopulmonar progressivo máximo. 

Legenda: G1 = grupo de estudado que realizou exercício e G2 = grupo estudado que não 

realizou exercício, segundo E1. GU = Grupo único, estabelecido pelo autor deste estudo.  

 

Analisamos que apenas dois dos seis estudos apresentaram um Grupo 

Controle, sendo esta uma característica que limitou os resultados dos demais 

estudos.  

A maioria utilizou as classes da New York Heart Association (NYHA) 

para classificar a amostra. Nos E1 e E2 obtiveram apenas participantes NYHA I 

na amostra, já no E4 foram NYHA I e II, e no E6 foram NYHA I, II e III7,8,10,12. 

Nos estudos que apresentaram um grupo controle perceberam que 

houve um aumento da tolerância ao exercício e uma melhora funcional, 

respectivamente, de pacientes com Doença de Chagas classe I da NYHA. Em 

ambos a distância percorrida teve um aumento significativo no grupo de 

intervenção em relação ao grupo controle (E1: p = 0,01796; E2: p = 0,014), 

mesmo sendo aplicado protocolos de exercícios distintos7,8. 



Em relação à pressão arterial sistólica (PAS) o E1 e E3 corroboram que 

não houve diferenças estatisticamente significativas após o período de 

reabilitação cardíaca7,9. Porém também não houve um aumento da pressão 

arterial dos pacientes com cardiopatia chagásica crônica, o que evidencia que 

o treinamento físico é seguro nestes pacientes9. 

No que se refere ao volume de oxigênio consumido por minuto (VO2 

máximo) houve um aumento significativo no E1 (p = 0,01796) onde na 

avaliação após a sexta semana o G1 apresentou 9,3ml/kg/min e o G2 

3,5ml/kg/min. No E4 o aumento foi de 11,14% (p = 0,01) ao fim das 24 

semanas. O que revela uma melhora significativa da capacidade funcional após 

a reabilitação cardíaca7,10. Porém, o E6 não apresenta melhora 

estatisticamente significativa durante (p = 0,05) e após (p = 0,19) o protocolo de 

exercícios12. No entanto vale ressaltar que os estudos E4 e E6 não obtiveram 

grupo controle na amostra. 

Considerando o E5, que buscou avaliar a qualidade de vida (QV) antes e 

após um programa regular de exercícios em pacientes com cardiopatia 

chagásica crônica, através da aplicação escore de Minnesota que é validado 

no Brasil na população de amostra. O estudo mostrou que houve uma 

diferença significante da QV antes e durante o programa de exercícios (p = 

0,001)11. 

Um programa regular de exercícios promove a qualidade de vida nesses 

pacientes em prol dos efeitos que ele causa, como: redução da FC em repouso 

e durante o exercício, o aumento do VO2 máximo e melhora da capacidade 

funcional7,8,10,11. A melhora foi evidenciada nos três primeiros meses de 

implementação dos exercícios e se manteve até os três meses restantes da 

duração da pesquisa11. O que nos indica que é necessária a continuidade da 

reabilitação cardíaca para haver uma manutenção dos benefícios obtidos. 

  

• CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ademais, percebemos que a reabilitação cardíaca proporciona melhora 

na qualidade de vida de pacientes com cardiopatia chagásica crônica, aumento 

da capacidade funcional, controle da frequência cardíaca e da pressão arterial. 



Fundamentando a importância do fisioterapeuta especializado para o 

tratamento não farmacológico destes pacientes. 
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