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I. RESUMO 

 

ESPECTROSCOPIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL EM 

PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CHAGÁSICA E NÃO 

CHAGÁSICA.  

Introdução: Devido à sua alta prevalência e gravidade, principalmente como doença 

cardíaca, a doença de Chagas (DC) ainda acarreta um elevado índice de mortalidade.  

Durante a fase crônica, podem ocorrer manifestações cerebrais, incluindo acidente 

vascular cerebral (AVC) isquêmico,  entretanto repercussões na função cognitiva e os 

mecanismos estruturais envolvidos ainda são pouco entendidos. Em outras doenças 

infecciosas, a progressão do déficit cognitivo está relacionada a alterações em 

biomarcadores neuronais, o que sugere ser a perda de neurônios/atividade neuronal o 

mecanismo responsável pelas manifestações neurológicas. Objetivos: determinar 

diferenças em biomarcadores na espectroscopia por ressonância magnética (ERM) 

cerebral  entre pacientes chagásicos e não-chagásicos, avaliar se há disfunção cognitiva 

associada à DC e se achados na ERM podem mediar o padrão de comprometimento 

cognitivo na DC. Métodos: O presente estudo se trata de um corte transversal de uma 

coorte de pacientes com insuficiência cardíaca, sem AVC prévio, acompanhados em 

ambulatórios de miocardiopatia em Salvador-BA. Pacientes chagásicos e não-

chagásicos foram submetidos à ERM cerebral para avaliar as razões N-acetil-aspartato 

por Creatina (NAA/Cr), Colina por Cr (Cho/Cr) e Mioinositol por Cr (mI/Cr). Testes 

cognitivos foram realizados em ambos grupos e comparados posteriormente. Modelos 

de regressão linear foram construídos para detectar preditores de alterações nos 

biomarcadores cerebrais e de disfunção cognitiva em cada domínio.  Resultados: 194 

pacientes recrutados no período realizaram ERM cerebral, sendo 12 excluídos por  

dados incompletos de sorologia para DC. 48,4% dos pacientes do estudo apresentavam 

DC. A DC foi associada à redução dos níveis de NAA/Cr e Cho/Cr nessa amostra. 

Disfunção cognitiva não foi detectada em pacientes chagásicos. Discussão: Alterações 

em metabólitos cerebrais na ERM demonstram um despovoamento neuronal em 

pacientes com DC, similar a outras patologias do SNC. Conclusão: ERM cerebral pode 

constituir um substrato à cresente busca da elucidação dos mecanismos envolvidos no 

acometimento neurológico da DC.  

Palavras-chave: 1. Doença de Chagas; 2. Espectroscopia por Ressonância Nuclear 

Magnética; 3. Disfunção Cognitiva; 4. Relação N-acetilaspartato/Creatina; 5. Relação 

Colina/Creatina. 
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II. OBJETIVOS 
 

II.1 Principal:  

 Determinar diferenças de biomarcadores (NAA/Cr, Cho/Cr e mI/Cr) à 

espectroscopia por ressonância magnética cerebral em pacientes com 

insuficiência cardíaca chagásica e não-chagásica.  

 

II.2 Secundários:  

 Investigar comprometimento cognitivo em pacientes com  insuficiência 

cardíaca chagásica em relação à insuficiência cardíaca de outras etiologias.  

 Avaliar a correlação da disfunção cognitiva com biomarcadores na 

espectroscopia por ressonância magnética cerebral.  
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

III.1 Epidemiologia 

A doença de Chagas (DC), também conhecida como tripanossomíase americana, 

é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e foi descrita em 1909 pelo 

médico brasileiro Carlos Chagas, que nomeou o parasita em homenagem ao seu mentor, 

Oswaldo Cruz.
1,2

 

A distribuição geográfica da infecção chagásica, incluindo seus reservatórios e 

seus vetores, abrange todo continente americano, estendendo-se do sul dos Estados 

Unidos até o sul da Argentina e Chile e estima-se que 90 milhões de pessoas na região 

estão expostas à infecção.
4 

A América Latina é uma região endêmica e com maior 

prevalência de população soropositiva para DC, a qual afeta, pelo menos, 15 milhões de 

indivíduos nessa região e mais de 400 mil em países não endêmicos.  Na América 

Latina, a mortalidade já ultrapassa 10.000 pessoas por ano.
2,3

 Na década de 1970, foram 

registrados 100 mil novos casos de DC por ano no Brasil. Esta taxa anual diminuiu para 

10.000 após a implementação de campanhas eficazes para o controle da transmissão 

vetorial, principal via de aquisição da doença.
2 

No Brasil, destaca-se como áreas 

endêmicas o Nordeste e, nesta região, a Bahia apresenta-se com o quinto índice de 

prevalência mais alto entre os demonstrados pelos demais estados brasileiros.
5
 

No Brasil, 52 espécies de vetores (triatomíneos, “barbeiros”) foram descritos, 

mas cinco têm particular importância epidemiológica por serem domesticados: o T. 

infestans, P. megistus, T.brasiliensis, T. pseudomaculata e T. sórdida.
4,6

 Entre esses, o 

de maior importância no país é o T.infestans.
7
 

Nas décadas recentes, o perfil epidemiológico da doença de Chagas sofreu 

alterações devido aos movimentos migratórios, que levaram à urbanização e à 

globalização da doença. Isto trouxe problemas epidemiológicos, econômicos e sociais 

para regiões não endêmicas como, por exemplo, países da América do Norte, Europa, 

Ásia e Oceania.
 
Esses problemas incluem os riscos de transmissão da infecção através 

da transfusão de sangue ou de forma congênita, o que requer maior necessidade de um 

controle efetivo sobre os doadores de sangue e cuidados médicos para os pacientes em 

países com pouca experiência com este assunto.
8
 

 
Muitos médicos consideram que  

Chagas é uma doença que é restrita ao México e América Latina, e esta suposição faz 
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com que DC seja frequentemente  subdiagnosticada em locais como Estados Unidos e 

Europa.
1 

 

III.2 Transmissão 

 

A doença de Chagas originou-se há milhões de anos como uma infecção 

parasitária de animais silvestres e começou a ser transmitida aos seres humanos como 

uma antropozoonose quando o homem invadiu ambientes silvestres.
4
 Vários vertebrados 

silvestres e animais domésticos (gatos, cães) podem funcionar como reservatórios 

naturais da DC. A transmissão vetorial, envolvendo triatomíneos, é a forma clássica da 

aquisição dessa infecção. Ao picar a pessoa, o “barbeiro” defeca naquele local enquanto 

suga o sangue e provoca coceira na região da ferida, levando a escoriações que 

permitem a entrada do parasita na corrente sanguínea e consequente invasão do sistema 

imunológico.
7,2

 

 
Além da transmissão vetorial, transfusão de sangue contaminado com o T. cruzi, 

ingestão de alimentos ou bebidas contaminados por fezes de triatomíneos(transmissão 

oral) e transmissão vertical ou congênita - questões de preocupação em regiões não 

endêmicas
1 

- constituem potenciais formas de contaminação.
7 

 

III.3 Aspectos clínicos  

 

O período de incubação de T. cruzi varia de 3 a 112 dias, dependendo do modo 

de infecção.
2  

A DC  apresenta-se,  classicamente, numa fase aguda ou inicial, a qual é 

seguida por uma fase crônica, que pode ser categorizada em indeterminada, cardíaca ou 

formas digestivas com diferentes manifestações clínicas.
1 

A fase aguda dura 4-8 

semanas e geralmente é assintomática ou pouco sintomática. Neste último caso, a 

doença manifesta-se como uma doença febril auto-limitada cujos sintomas podem 

ocorrer 1 a 2 semanas após a contaminação através do vetor ou dentro de poucos meses 

após a transfusão de sangue contaminado. Em casos sintomáticos, febre prolongada, 

mal-estar, hepato e/ou esplenomegalia, edema subcutâneo, linfadenomegalia localizada 

ou generalizada e os sinais no local de entrada do parasita (sinal ou chagoma de 

Romaña) são observados. Alterações cardíacas e neurológicas são raras.
2  

Doença aguda 

grave ocorre em <1% dos pacientes, e as manifestações clínicas incluem miocardite 

aguda, derrame pericárdico, e/ou meningoencefalite.
1
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Uma vez que a fase aguda diminui, os pacientes entram numa fase 

indeterminada da doença. Nesta fase, apresentam um eletrocardiograma (ECG) normal, 

exames radiológicos do tórax, esôfago e cólon normais e ausência de sinais e sintomas 

clínicos da doença
1
. Apenas os anticorpos positivos para DC (i.e. anti-T. Cruzi) podem 

ser detectados na vigência da forma indeterminada da doença
7
.
 
Em geral, um terço 

desses pacientes irá desenvolver doença de chagas crônica sintomática duas décadas 

após a infecção inicial. As apresentações clínicas desta fase estão relacionadas com o 

envolvimento patológico de órgãos específicos, particularmente, o coração, o esófago 

ou cólon e são agrupados em três principais formas da doença: cardíaca, digestivo, ou 

cardio-digestiva. Os pacientes com a forma indeterminada da doença têm um excelente 

prognóstico, e sua expectativa de vida é semelhante a indivíduos sem DC
1
.
   

A doença cardíaca é o aspecto clínico mais importante e comum devido à sua 

frequência e gravidade. Ela afeta cerca de 30% dos pacientes e seus sintomas começam, 

em média, 10-30 anos após a infecção inicial. A lesão do miocárdio na doença de 

Chagas é geralmente um processo progressivo que pode ser classificada em fases (A, B, 

C, e D), de acordo com as recomendações internacionais adaptadas para DC. Aqueles 

com um ECG normal são considerados como tendo a fase indeterminada da doença 

(fase A). O aparecimento de alterações no ECG implica a progressão da doença (fase B) 

e precede o aparecimento de sintomas de insuficiência cardíaca (etapa C e D). A morte 

súbita pode interromper este curso, a qualquer tempo, mesmo antes do desenvolvimento 

dos sintomas (no estágio A ou B), e a morte pode ocorrer devido à insuficiência 

cardíaca progressiva ou acidente vascular cerebral.
1
 

Embora várias teorias patogênicas tenham sido propostas, a patogênese da 

cardiomiopatia da DC não está completamente esclarecida. Vários fatores, incluindo a 

persistência do parasita, inflamação, destruição seletiva dos neurônios parassimpáticos 

pós-ganglionares e alterações no sistema imunológico do hospedeiro têm sido 

implicados na lesão cardíaca progressiva causada por T. cruzi.
7 

De acordo com Maya et 

al. existem quatro principais mecanismos subjacentes à patogênese da forma cardíaca da 

DC: dano miocárdico induzido pelo parasita, dano miocárdico imunomediado, 

disautonomia cardíaca e anomalias cardiovasculares, e isquemia.
2  

Estudos anteriores 

demonstraram que pacientes com cardiomiopatia chagásica apresentam piores 

resultados a longo prazo do que os pacientes com cardiomiopatia não-chagásica. Este 

prognóstico pior tem sido relacionado com a persistência da participação direta do 
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parasita na atividade do miocárdio ou a mecanismos imunológicos, levando, assim, à 

fibrose intersticial por todo o miocárdio.
1
 

Dessa forma, a miocardiopatia chagásica pode ser caracterizada por infiltrado 

inflamatório, morte celular e fibrose intersticial reparativa, eventos que levam à 

insuficiência cardíaca e hipertrofia cardíaca progressiva; vários tipos de arritmias 

(disfunção do nódulo sinusal, anormalidades no sistema de condução intraventricular, 

arritmias ventriculares); tromboembolismo periférico e distúrbios microvasculares 

(aneurisma apical) que podem resultar em morte súbita.
7,2 

Aneurismas apicais no 

ventrículo esquerdo são encontrados em 8,5% dos pacientes assintomáticos com dano 

cardíaco leve e em 45% dos pacientes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo e 

insuficiência cardíaca.
 

Os aneurismas são preditores de trombo mural e acidente 

vascular cerebral.
1
 

Problemas digestivos são observados em um terço dos pacientes com doença de 

Chagas e geralmente resultam em dilatação do trato gastrointestinal.  Esta forma de 

doença é caracterizada por alterações ao longo do trato digestivo, ocasionadas por 

lesões dos plexos nervosos (destruição neuronal simpática) e trânsito intestinal cada vez 

mais lento, com consequentes alterações da motilidade e morfologia, sendo o 

megaesôfago e o megacólon as formas mais comuns.
2,7 

 

III.4 Envolvimento do Sistema Nervoso Cerebral (SNC) 

 

Durante a fase crônica, manifestações neurológicas, incluindo acidente vascular 

cerebral (AVC) isquêmico e disfunção cognitiva, têm sido descritas.
7 

O acometimento 

cerebral na doença de Chagas é comumente associado a alterações cardíacas 

potencialmente emboligênicas  ou que levam à hipoperfusão cerebral, como arritmias 

cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, aneurisma apical e trombo mural.
7,9,10

 

Relatos de acidentes vasculares cerebrais embólicos em pacientes chagásicos crônicos 

estão presentes na literatura desde 1953.
11

 Queiroz et al. relatou um estudo em que 

26,3% de 114 pacientes autopsiados com cardiomiopatia chagásica apresentaram AVC 

isquêmico principalmente cardioembólico.
12 

 

O AVC ocorre em até 20% dos pacientes e pode ser a primeira manifestação de 

DC em pacientes com disfunção sistólica leve ou o diagnóstico de DC pode ser 

estabelecido após a apresentação de AVC em cerca de 40% dos pacientes.
1,7,9
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Apesar de haver uma correlação entre fatores de risco cardiovasculares bem 

elucidados e eventos cerebrovasculares, estudos indicam que inflamação e infecções são 

também alguns desses fatores ainda pouco conhecidos e de grande interesse atual.
13

 

Estudos relatam que têm encontrado pacientes chagásicos com mecanismos de AVC 

não-cardioembólicos
 

e eventos de AVC e atrofia cerebral independentemente da 

gravidade da cardiomiopatia.  Nestes pacientes, a inflamação crônica devido à doença 

de Chagas pode ser suficiente para provocar disfunção endotelial, ativação de plaquetas 

e da cascata de coagulação, aterosclerose e apoptose ou uma combinação desses 

mecanismos, todos predispondo a AVC ou atrofia cerebral.
9
  Carod-Artal et al. sugere 

que a disfunção autonômica pode ser responsável por doença cerebrovascular e por essa 

fisiopatologia, pois pode induzir disfunção endotelial, levando à vasoconstrição, 

espasmos vasculares cerebrais e, em última análise, um AVC clinicamente definido.
14 

Assim, quatro mecanismos aditivos podem contribuir para o risco de AVC isquêmico na 

doença de Chagas: 1) cardioembolismo causando síndromes AVC agudo clássicos; 2) 

microembolismo causando disfunção cognitiva; 3) inflamação crônica 4) com menos 

frequência, infarto em zonas limítrofes nos estados de baixo débito cardíaco.
9
 

Recentemente, voluntários normais do Framingham Heart Study foram 

submetidos a exames de ressonância magnética. Nestes indivíduos, os níveis elevados 

de TNF-a e IL-6 estiveram associados a uma maior atrofia cerebral, podendo 

representar uma ligação entre essa inflamação crônica e uma forma progressiva de 

atrofia cerebral.
9
 

O comprometimento cognitivo na doença de Chagas ainda é pouco descrito na 

literatura. Uma grande coorte de 1449 idosos em uma área endêmica brasileira foi 

avaliada para déficit cognitivo a partir do Mini-Exame do Estado Mental (MEEM).  Os 

autores encontraram uma associação independente entre a infecção pelo T. cruzi e uma 

pior pontuação no teste, mesmo após correção para potenciais confundidores. Dessa 

forma, três possibilidades foram sugeridas para explicar a deterioração cognitiva: 1) 

cardiomiopatia chagásica, 2) tratamento da cardiomiopatia 3) o envolvimento direto do 

sistema nervoso central, provavelmente mediado por um mecanismo auto-imune que 

interfere com a transmissão colinérgica, como a presença de anticorpos anti-receptores 

muscarínicos descritos em pacientes chagásicos.
15
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III.5 Espectroscopia por ressonância magnética cerebral  

 

A ressonância magnética é uma parte integrante e importante do protocolo na 

conduta de diagnóstico e tratamento de infecções do sistema nervoso central e a 

espectroscopia por ressonância magnética (ERM) está sendo cada vez mais utilizada no 

seu manejo.
16

 A ERM cerebral é um método analítico utilizado em radiologia que 

permite a identificação e quantificação de metabólitos nas amostras teciduais
17

, 

apresentando picos de metabólitos que estão associados a diferentes radiofrequências e 

intensidades, permitindo obter informações bioquímicas do tecido cerebral.
18  

Devido à sensibilidade relativamente baixa da ERM, somente alguns poucos dos 

inúmeros componentes químicos do cérebro humano são passíveis de detecção pelo 

método, entre eles, destacam-se o N-Acetilaspartato (NAA) –  metabólito exclusivo 

neuronal, é um marcador de densidade e viabilidade neuronais e a sua concentração 

diminui em escala proporcional ao dano celular, tendo uma associação direta entre a 

extensão da sua depleção com o  grau de demência; a Colina(Cho) – marcador de 

membrana neuronal, considerado o melhor para as alterações de substância branca.
19,20

 

Sua elevação pode refletir um aumento na síntese de membranas ou aumento da 

população celular como é visto em tumores e processos inflamatórios; Creatina(Cr) 

fornece uma medida de reserva de energia; e o Mioinositol (MI) – marcador de células 

gliais.
19

 A forma mais comum para analisar espectro clínico é verificando as razões 

entre metabólicos, ou seja, NAA / Cr, Cho / Cr e MI/Cr.
20

 

Oliveira-Filho et al. apresentou um estudo em que foram recrutados noventa 

pacientes, com idade média de 55 ± 11 anos, 51% do sexo feminino, 38 (42%) com 

Doença de Chagas e feita análise dos resultados de ERM cerebral. Este estudo 

demonstrou que a razão NAA / Cr foi menor nos pacientes com DC, em comparação 

com outras cardiomiopatias (1,73 ± 0,17 vs. 1,83 ± 0,22, p = 0,024), enquanto que os 

MI / Cr e Cho / Cr não diferiram significativamente.
21

 

Kołtowska A. et al.  descreveu um estudo de espectroscopia por ressonância 

magnética  realizado em 39 pacientes do ambulatório de doenças infecciosas da 

Universidade de Wroclaw, Polônia, com idade média de 35 anos, dos quais 25 pacientes 

eram infectados com HIV-1 e 14 voluntários saudáveis, que constituíam o grupo 

controle.  Este estudo revelou diminuição estatisticamente significativa (p <0,05) nas 

proporções de NAA / Cr na área do cíngulo posterior e substância branca da área 
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parietal esquerda em pacientes HIV-1 soro positivos, quando comparados com o grupo 

de controle, o que sugere a perda de neurônios/atividade neuronal nestas áreas.  Essa 

alterações foram identificadas antes da fase de manifestações clínicas da infecção 

retroviral e alterações estruturais no estudo de ressonância magnética simples, revelando 

a importância do método da espectroscopia.
22

 

Dessa forma, a ERM tem emergido como uma das modalidades de neuroimagem 

mais informativas para o estudo do acometimento neurológico de doenças infecciosas, 

fornecendo marcadores substitutos para avaliar a progressão da doença, déficits 

cognitivos e monitorar o tratamento terapêutico.
23,24,25 
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IV. METODOLOGIA 

 

IV.1 Desenho do estudo e população-alvo 

Estudo de corte transversal em uma coorte de pacientes com insuficiência 

cardíaca e sem histórico de AVC, acompanhados no Ambulatório de Miocardiopatia e 

Insuficiência Cardíaca do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos 

(C-HUPES), do Hospital Ana Nery (HAN) e do Hospital Santa Isabel (HSI), tendo 

como base a pesquisa Neuroimagem na Doença de Chagas, (Chagas Disease Scan 

Study- CHADSS), orientada por Dr. Jamary Oliveira Filho (ver anexo I). 

Foram incluídos no estudo apenas os pacientes que apresentaram os sinais e 

sintomas de insuficiência cardíaca (IC) congestiva de acordo com os critérios de 

Framingham
26

 para diagnóstico de IC (anexo II) e que foram capazes de estabelecer o 

consentimento livre e esclarecido. Por outro lado, foram excluídos do estudo aqueles 

com história prévia de AVC em algum momento da vida, investigados pelo 

Questionnaire for Verifying Stroke-Free Status (QVSFS) (anexo II), pacientes em uso 

de anticoagulantes, com história de câncer (exceto de pele), em realização de diálise ou 

que apresentaram história de doença crônica parenquimatosa do fígado, evento 

trombótico sintomático (IAM, TVP/TEP) nos últimos 6 meses,  que não foi possível 

obter o termo de consentimento livre e esclarecido ou que apresentou limitações à 

realização da ressonância magnética cerebral como uso de prótese metálica, 

marcapasso, cardioversor ou claustrofobia.  

Todos os critérios foram avaliados por leitura de prontuários e confirmados a 

partir do diálogo com os pacientes, os quais estiveram no ambulatório para consultas.  

 

IV.2 Exames 

IV.2.1 Sorologia para doença de Chagas 

Foi feita coleta de sangue no momento da admissão e a sorologia para DC 

confirmada ou não pelo teste de ELISA, realizado no laboratório do serviço de 

Imunologia do Hospital Professor Edgard Santos.  

 

IV.2.2 Exames cognitivos 

Foram coletados dados clínicos de todos pacientes, prospectivamente, incluindo 

uma série de testes cognitivos capazes de avaliar diversos domínios como orientação 
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espacial, temporal, memória imediata, tardia e de evocação, cálculo, atenção, praxia, 

gnosia e linguagem, que foram usados para gerar os escores‐Z em cada função cognitiva 

(visuoespacial, função executiva e memória de longo prazo). Esta série de testes 

cognitivos foi baseada em dados preliminares mostrando disfunção cognitiva em certos 

domínios da cognição na doença de Chagas. Os seguintes testes foram utilizados: Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM): teste rápido e padronizado para detectar disfunção 

cognitiva.  Dados normativos baseados em idade e nível de instrução existem para a 

população brasileira. Bateria Breve de Rastreio Cognitivo de Nitrini incluindo: o teste 

do Relógio para avaliação de praxia e função vísuo-espacial, o teste de fluência verbal 

(sequência de animais em 1 minuto) para avaliar a função executiva, linguagem e 

memória semântica e uma série de testes de memória visual imediata e tardia. O teste da 

sequência direta e inversa de dígitos, que avalia a função executiva, memória 

operacional e atenção; teste de Luria, avaliando praxia e função executiva e o teste da 

figura complexa de Rey que avalia a função visuo-espacial e memória visual.  Essa 

avaliação cognitiva foi realizada por examinador que não participou da triagem de 

pacientes ao estudo e que permeceu cego em relação à etiologia chagásica ou não da 

miocardiopatia. 

 

IV.2.3 Espectroscopia por Ressonância Magnética Cerebral 

Pacientes foram submetidos a exame de ressonância nuclear magnética cerbreal 

com espectroscopia, em aparelho GE Healthcare de 1,5 Tesla, com cortes axiais de 5mm, 

nas sequências ponderadas em T1, T2 e FLAIR, para determinar marcadores de 

neuroimagem que foram associados com disfunção cognitiva em diversas doenças, a 

partir das razões NAA/Cr, Cho/Cr  e MI/Cr.  A análise das razões desses marcadores foi 

realizada para avaliar o mecanismo de disfunção cognitiva na DC, sob a hipótese de que 

alterações nas razões NAA/Cr, Cho/Cr e mI/Cr podem ser fatores intermediários em um 

suposto comprometimento cognitivo em pacientes com insuficiência cardíaca chagásica. 
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Figura 1. Imagem de espectroscopia por ressonância magnética cerebral obtida 

de um  participante do estudo, exibindo picos de metabólitos cerebrais.  

 

IV.3 Variáveis do estudo 

Pacientes elegíveis para o presente estudo, de acordo com os critérios apontados 

no item anterior, tiveram seus dados clínicos obtidos através de entrevistas estruturadas, 

complementadas por revisões de prontuário, no momento da admissão,  para o 

preenchimento de ficha padrão (anexo II), contendo dados demograficas, fatores de 

risco para doenças cerebrovasculares, medicações em uso, classe funcional da IC, 

definida pela NYHA, etiologia da miocardiopatia, dados ecocardiográficos e 

eletrocardiográficos, parâmetros antropométricos e sinais vitais. No presente estudo, as 

variáveis utilizadas foram: idade, gênero, escolaridade, etiologia chagásica, fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo, observada em ecocardiograma prévio do paciente,  

escores-z dos exames cognitivos, referentes aos domínios visuo-espacial, função 

executiva e memória, além de variáveis relacionadas aos biomarcadores neuronais 

avaliados a partir da ERM cerebral.  

 

IV.4 Análise estatística  

A partir dos dados coletados, as características clínicas, sócio-demográficas e 

referentes aos exames cognitivos e de ERM foram analisadas. O escore-z do domínio 

vísuo-espacial foi calculado pela média da pontuação no teste do relógio e cópia da 

figura complexa de Rey; escore-z de memória, a partir da média dos testes de memória 

da Bateria Breve de Rastreio Cognitivo de Nitrine e da etapa de evocação da figura 

complexa de Rey e escore-z de função executiva foi calculado pela média da pontuação 
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no teste de fluência verbal, teste de Lúria e sequência de dígitos (direta e inversa).  Em 

caso de falta de algum teste, a quantificação dos escores-z de cada domínio coginitivo, 

padronizados em relação à média e desvio total do grupo,  foi realizada pela média dos 

demais testes.  

A análise descritiva das variáveis contínuas foi realizada através da mensuração 

das médias e desvios padrões, e análise das variáveis categóricas a partir da frequência 

(para variáveis com distribuição normal) e mediana, e quartis para variáveis com 

distribuição não-normal. Para determinação dos preditores de alterações na ERM 

cerebral e em testes cognitivos, foram realizadas análises univariadas através do teste t 

de Student ou Mann-Whitney U, conforme apropriado pela distribuição da variável. 

Estudo de regressão linear múltipla foi utilizado para análise multivariada, aplicada no 

programa Statistics Syntax Editor, em que cada escore-z de domínio cognitivo (vísuo-

espacial, memória e função executiva) foi usado como variável dependente em três 

modelos separados, com etiologia chagásica, idade, gênero, escolaridade e fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo como variáveis independentes; metabólitos NAA/Cr, 

Cho/Cr e MI/Cr  como  variáveis dependentes em três modelos separados, com etiologia 

chagásica, idade e gênero como variáveis dependentes, e um terceiro modelo, em caso 

de associação de doença de Chagas à alteração de algum dos três domínios cognitivos, 

para investigar qual metabólito justificaria esta disfunção.  Neste modelo, o domínio 

cognitivo comporta-se como variável dependente, e doença de Chagas, idade, gênero, 

fração de ejeção, escolaridade e cada metabólito da ERM como variáveis 

independentes. Um valor de P < 0,05 foi considerado como estatisticamente 

significante. Os dados coletados foram inseridos em banco de dados criado no 

programa Statiscal Package for The Social Scientes (SPSS), versão 21 e analisados 

através deste software. 

 

IV.5 Cálculo Amostral  

O cálculo amostral foi realizado no programa Statistics Syntax e Sample size 

calculator e beseado nas  médias da razão NAA/Cr +/- desvio-padrão por grupo em uma 

amostra inicial, cuja média obtida nos pacientes chagásicos foi  1,74 e 1,82 em 

pacientes não-chagásicos, com um  desvio padrão de 0,20 para ambos, assumindo um α 

= 5% e com poder (1-β) de 80% para detectar uma diferença mínima de 40% nos dados 

de espectroscopia entre os grupos, totalizando uma amostra de 158 pacientes, sendo 79 

pacientes chagásicos e 79 não chagásicos. 
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IV.6 Aspectos éticos 

O presente trabalho se trata de um anexo de um projeto maior, Chagas Disease 

Scan Study (CHADSS), o qual foi submetido à avaliação e à aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgard (HUPES) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), parecer 240/2011, registro CONEP 16030, e 

está de acordo com a à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Foi entregue a todos participantes interessados na pesquisa um termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE, anexo III), contendo justificativa e objetivo, 

procedimentos, riscos e benefícios e esclarecimentos gerais da pesquisa, garantia de 

sigilo e privacidade, assim como de isenção de custos relacionados à pesquisa a todos 

pacientes e do direito de desistência a qualquer momento.  

Alterações na espectroscopia por ressonância magnética cerebral foram 

devidamente identificadas pelo pesquisador e comunicadas ao paciente para que este 

procurasse assistência médica e ser direcionado à conduta mais adequada para seu caso.   

 

 

 

 

V.  RESULTADOS   

De 427 pacientes admitidos pelo projeto principal (CHADSS) no período de 

março de 2011 a Março de 2016, 194 realizaram exame de RNM cerebral, entretanto 12 

pacientes não tinham dados sobre sorologia para DC, sendo nossa amostra final 

composta por 182 pacientes. Entre estes pacientes, a média de idade foi 55,6 ± 11,6 

anos, 83 (45,6%) pacientes eram do sexo masculino e 88 (48,4%) tinham DC. Houve 

predomínio de indivíduos negros (50,6%) e com curso fundamental incompleto 

(56,2%), sendo ambas características auto-declaradas. A maioria dos pacientes (70%) 

possuía diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica; 18,8% e 20,5% apresentavam, 

respectivamente, diabetes mellitus e doença arterial coronariana. A média da fração de 

ejeção dos pacientes do estudo, no ecocardiograma, foi 44,8±16,45 e maioria (90,3%) 

apresentou ritmo sinusal no eletrocardiograma.  Essas características clínicas e 

demográficas são apresentadas na Tabela1.  

 



17 

 

Tabela 1. Frequência dos dados clínicos e sócio-demográficos e média de idade e 

fração de ejeção dos pacientes do estudo. 

Variável Grupo (n=182) 

Sexo masculino, n(%) 83/182 (45,6) 

Cor 

                     Branco, n (%)  

        Mulato, n (%) 

        Negro, n (%) 

        Amarelo, n (%) 

 

18/170 (10,6) 

63/170 (37,1) 

86/170 (50,6) 

3/170 (1,8) 

Idade média ± DP
a
                                                                                      55,6 ± 11,6  

Etiologia chagásica, n (%) 88/170 (48,4) 

Escolaridade 

Analfabeto 

Curso fundamental incompleto 

Curso fundamental completo  

Curso médio incompleto 

Curso médio completo 

Curso superior  

Pós-graduação 

Nunca estudou mas sabe ler/escrever 

 

30/178 (16,9) 

100/178 (56,2) 

17/178 (9,6) 

9/178 (5,1) 

18/178 (10,1) 

1/178 (0,6) 

1/178 (0,6) 

1/178 (0,6) 

Fração de ejeção média  ± DP
a
 44,8  ± 16,45 

HAS
b
 126/180 (70) 

DAC
c 

35/171 (20,5) 

DM
d 

34/181(18,8) 

Ritmo cardíaco no ECG
e 

Sinusal  

Fibrilação atrial  

Flutter 

 

102/107 (95,3) 

4/107 (3,7) 

1/107(0,9) 

 

a
:desvio-padrão; 

b
:Hipertensão Arterial Sistêmica; 

c
:Doença Arterial Coronariana;

 d
:Diabetes Mellitus; 

e
: 

Eletrocardiograma.  

 

A Tabela 2 compara o perfil clínico e sócio-demográfico dos pacientes por 

grupo.  No grupo com DC, houve predomínio do sexo feminino (p=0,018), menor 

frequência de portadores de doença arterial coronariana (p<0,01), uma possível 

etiologia para as demais cardiomiopatias não-chagásicas, e menor grau de escolaridade 

(p<0,01) quando comparados aos pacientes sem DC. Em relação à gravidade da 

cardiomiopatia, os pacientes chagásicos apresentavam menor comprometimento da 

função sistólica do ventrículo esquerdo, mensurado pela fração de ejeção, em 

comparação ao grupo com DC (p<0,01). Os pacientes de ambos grupos não diferiram 

quanto à idade, presença de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e ritmo 

cardíaco no eletrocardiograma. 
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Tabela 2. Perfil clínico e sócio-demográfico dos pacientes do estudo, estratificados por 

grupo 

Variável Pacientes com DC 

(n=88) 

Pacientes sem DC 

(n=94) 

  p 

Sexo masculino, n (%)  32/88 (36,6) 51/92 (53,3) 0,018 

Idade média ± DP
a
  56,5 ± 8,6 54,7 ± 13,8 0,313 

HAS
b
, n(%) 61/87 (70,1) 65/93 (69,8) 1,000 

DM
c
 , n(%) 18/88 (20,4) 16/93 (17,2) 0,704 

DAC
d
, n(%) 10/84 (11,9) 25/87 (28,7) <0,01 

Fração de ejeção média ± DP
a
 48,9 ± 16,2 41,0 ± 15,7 <0,01 

Escolaridade, n (%)    <0,01 

   Analfabeto  8/86 (9,3) 23/91 (25,2)  

   Curso fundamental incompleto 50/86 (58,1) 50/91 (55,5)  

   Curso fundamental completo  6/86 (6,9) 11/91 (12,0)  

   Curso médio incompleto 4/86 (4,6) 5/91 (5,4)  

   Curso médio completo  3/86 (3,4) 15/91 (16,4)  

   Curso superior 0/86 (0) 1/91 (1,0)  

   Pós-graduação 0/86 (0) 1/91 (1,0)  

   Nunca estudou mas sabe ler/escrever 0/86 (0) 1/91 (1,0)  

Ritmo cardíaco no ECG
e
 , n (%)

 
  0,138 

   Sinsual 56/61 (91,8) 46/46 (100,0)  

   Fibrilação atrial  4/61 (6,5) 0/46 (0,0)  

   Flutter  1/61 (1,6 0/46 (0,0)  

a
: desvio-padrão; 

b
: Hipertensão arterial sistêmica; 

c
: Diabetes Mellitus; 

d
: Doença arterial coronariana; 

e
: Eletrocardiograma.  

Na análise univariada, relações NAA/Cr (p=0,019) e Cho/Cr (p=0,016) na 

espectroscopia por ressonância magnética cerebral foram menores nos pacientes com  

cardiomiopatia chagásica em comparação a outras cardiomiopatias, enquanto Mi/Cr 

(p=0,067) não diferiu significativamente entre os grupos, como exposto na Tabela 3.  
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Tabela 3.  Análise univariada das razões entre biomarcadores neuronais na espectroscopia por 

ressonância magnética cerebral em pacientes chagásicos e não chagásicos. 

                  Etiologia chagásica 

(n=87) 

Etiologia não-chagásica 

(n=92) 

p 

NAA/Cr ± DP
a 
  1,746 ± 0,152 1,808 ± 0,194 0,019 

Cho/Cr ± DP
a 
  0,562 ± 0,099 0,594 ± 0,086 0,016 

MI/Cr ± DP
a 
  0,581 ± 0,089 0,604 ± 0,081 0,067 

a 
:desvio-padrão  

A partir da Tabela 4, podemos observar que, em análise univariada, etiologia 

chagásica correlacionou-se significativemente com déficit cognitivo no domínio vísuo-

espacial  (p<0,01), sem alteração significativa para os demais domínios. 

Tabela 4. Médias dos escores-z de cada domínio cognitivo, comparadas entre pacientes 

com chagásicos e não-chagásicos.  

 Etiologia chagásica 

(n=88) 

  Etiologia não-chagásica 

(n=94) 

p 

Vísuo-espacial ± DP
a
 -0,307 ± 0,890 0,148 ± 0,785 <0,01 

Memória ± DP
a
 -0,009 ± 0,589 0,042 ± 0,541 0,808 

Função executiva ± 

DP
a
 

-0,064 ± 0,669 0,054 ± 0,520  0,162 

a: desvio-padrão  

 

Na análise multivariada por regressão linear, a taxa NAA/cr permaneceu 

independentemente associada a pacientes com cardiomiopatia de etiologia chagásica 

(B= -0,061; IC 95% -0,113 a 0,009; p=0,021), sem outros fatores preditores, como 

podemos visualizar na Tabela 5.     

 

Tabela 5. Análise multivariada dos preditores de alteração da taxa NAA/Cr 

Variável B Intervalo de confiança 95% 

para B 

 P 

  Limite inferior Limite superior  

Idade 0,001 -0,01 0,004 0,263 

Gênero masculino  0,014 - 0,260 -0,039 0,067 

Etiologia 

chagásica  

- 0,061 -0,113  0,009 0,021 
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A análise multivariada da taxa Cho/Cr, apresentada na Tabela 6, revelou uma 

associação estatisticamente significante com idade (B=0,001; IC 95% 0,000 a 0,003; 

p=0,011), gênero masculino (B=0,038; IC95% 0,012 a 0,065; p < 0,01) e etiologia 

chagásica (B= -0,028; IC 95% -0,054 a -0,002; p=0,034).   

 

MI/Cho apresentou uma tendência à significância estatística em associação à 

cardiomiopatia de etiologia chagásica (B=-0,025; IC 95% -0,050 a 0,001; p=0,055) na 

análise multivariada, como podemos observar na Tabela 7, sem associação siginificativa 

com outros preditores.  

 

Dessa forma, pacientes chagásicos apresentaram, à ERM cerebral, associações 

independentes à redução das concentrações de NAA/Cr e Cho/Cr, sugerindo um 

despovoamento neuronal neste grupo. 

A Tabela 8 mostra o ajuste para variáveis confundidoras para disfunção 

cognitiva no domínio vísuo-espacial. Déficit cognitivo vísuo-espacial não permaneceu 

associado significativamente à cardiomiopatia chagásica (p= 0,111). Apenas idade e 

escolaridade apresentaram associação significativa, sendo a primeira associada a um 

pior desempenho (B= -0,024; IC 95% = -0,026 a -0,002; p=0,024) e, escolaridade a 

Tabela 6. Análise multivariada dos preditores de alteração da taxa Cho/Cr 

Variável B Intervalo de confiança 95% para  

B 

 P 

  Limite 

inferior 

Limite 

 superior 

 

Idade 0,001 0,000                 0,003 0,011 

Gênero masculino  0,038 0,012                 0,065 <0,01 

Etiologia chagásica  - 0,028 -0,054                -0,002 0,034 

Tabela 7. Análise multivariada dos preditores de alteração da taxa MI/Cr 

Variável B Intervalo de confiança 95% para B  P 

  Limite inferior Limite superior  

Idade 0,001 0,000 0,002 0,240 

Gênero 

masculino  

-0,002 -0,028 0,023 0,854 

Etiologia 

chagásica  

- 0,025 -0,050 0,001 0,055 
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melhor resultado no escore para domínio vísuo-espacial (B=0,217; IC 95% 0,888 a 

0,345; p<0,01). Tais variáveis, idade e escolaridade, apresentaram comportamento 

semelhante também para a função executiva, relevando uma associação significativa, (B 

= - 0,014; IC 95% -0,023 a -0,005; p < 0,01) e (B = 0,116; IC 95% 0,021 a 0,212; 

p=0,017), respectivamente, sem outros fatores preditores, como podemos observar na 

Tabela 9. Escores-z de memória apresentaram-se alterados  significativamente apenas 

em associação à idade, com efeito negativo (B= -0,023;  IC 95% = -0,023 a -0,013; p < 

0,01), exposto na Tabela 10.    

   

Tabela 8. Análise multivariada de preditores de alteração dos escores-z do domínio 

cognitivo  vísuo-espacial  

Variável B Intervalo de confiança 95% 

para B 

 p 

  Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 

Idade - 0,014 -0,026 -0,002 0,024 

FE
a 

- 0,004 -0,013 0,004 0,329 

Gênero masculino             0,257 -0,033 0,546 0,082 

Etiologia chagásica   -0,237 -0,529 0,055 0,111 

Escolaridade    0,217 0,088 0,345 0,001 

  a
: Fração de ejeção  

 

Tabela 9. Análise multivariada de preditores de alteração dos escores-z do domínio 

cognitivo função executiva 

Variável B Intervalo de confiança 95% 

para B 

 p 

  Limite inferior Limite superior  

Idade - 0,014 -0,023 -0,005 <0,01 

FE
a 

0,003 - 0,010 0,003 0,299 

Gênero masculino  0,149 - 0,062 0,361 0,165 

Etiologia 

chagásica  

0,106 - 0,110 0,322 0,332 

Escolaridade  0,116 0,021 0,212 0,017 

a
: Fração de ejeção  
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Tabela 10. Análise multivariada de preditores de de alteração dos escores-z do domínio 

cognitivo memória 

Variável        B Intervalo de confiança 95% 

para B 

 p 

  Limite inferior Limite superior  

Idade - 0,023 -0,033 -0,013 <0,01 

FE
a 

0,002  0,006 0,009 0,666 

Gênero masculino  - 0,018 - 0,260 0,223 0,882 

Etiologia chagásica  0,104 - 0,143 0,350 0,407 

Escolaridade  0,098 - 0,011 0,207 0,079 

    
a
:Fração de ejeção  
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VI .DISCUSSÃO 

 

Indivíduos chagásicos apresentaram algumas diferenças esperadas quando 

comparados aos não-chagásicos. Pacientes chagásicos apresentaram menor nível de 

escolaridade, o que pode estar relacionado a suas procedências, pois os locais 

endêmicos para DC são, geralmente, zonas rurais com precário acesso à educação. 

Doença arterial coronariana esteve menos presente neste grupo, sendo essa comorbidade 

uma possível etiologia da insuficiência cardíaca do grupo controle, classificada como 

miocardiopatia isquêmica. Nota-se também médias de fração de ejeção 

significativamente maiores em pacientes chagásicos, achado semelhante com estudo de 

Barbosa et al., entretanto, este comparou pacientes com miocardiopatia chagásica e 

miocardiopatia idiopática, sem incluir outras possíveis etiologias.
27

 Essas diferenças 

devem ser levadas em conta ao descrever os principais desfechos (cognitivo e de 

neuroimagem) do nosso estudo. 

O principal achado do nosso estudo foi relativo aos níveis de biomarcadores 

cerebrais nos dois grupos. Nos pacientes com IC chagásica, foram observadas reduções 

significativas de NAA/Cr (p=0,021) e Cho/Cr (p=0,034), em análise multivariada, em 

comparação à cardiomiopatia não-chagásica, sugerindo, um despovoamento neuronal  e 

alterações de substância branca nessa patologia. Achados como esse são vistos em 

outras patologias do SNC em que têm se empregado o uso da espectroscopia.
 
Souza et 

al. observou níveis reduzidos de NAA/Cr em pacientes com Doença de Alzheimer (DA) 

quando comparados ao grupo controle normal, mesmo após correção para idade e 

gênero, com associação significativa desse achado a um  pior desempenho em escalas 

neuropsiquiátricas.
28

 Estudos mostram que, na DA,  níveis reduzidos de NAA/Cr e taxas 

aumentadas de MI/Cr   se apresentam como marcadores para a progressão da doença 

clínica e correlacionam-se com a gravidade da demência e disfunção cognitiva, 

distinguindo-a de outras etiologias de demências em adultos, que não apresentam 

elevações dos níveis de Mioinositol.
29 

 Na Esclerose Múltipla (EM), patologia que 

acomete principalmente a substância branca e cujas alterações cognitivas são 

caracaterizadas por déficits de memória, atenção, velocidade de processamento de 

informação e funções executivas
 30

,
 
o achado mais comum e notável na ERM é a 

redução do pico de NAA em comparação com outros metabólitos.
17 

 Em consistência 

com essas alterações de metabólitos cerebrais em doenças associadas à disfunção 
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cognitiva, reduções significativas de NAA/Cr foi a alteração mais observada nos 

pacientes chagásicos do nosso estudo.  

Outras associações foram inferidas em nossa análise. Por exemplo, aumentos 

significativos da taxa Cho/Cr  com a idade, o que pode sugerir um aumento da liberação 

de colina como produto da degradação de membrana no processo de envelhecimento, 

corroborando com outros estudos que avaliaram alterações desse biomarcador neuronal 

com a idade
31

 e relação similar com o gênero masculino, cuja associacão foi prevista em 

estudo anterior, em que taxas de Cho/Cr em substância branca, região parieto-occipital, 

foram maiores no sexo masculino
32 

, mas os relatos na literatura para esta associação 

com gênero ainda são controversos. Como Cho/cr é um marcador inespecífico de 

membranas, a redução concomitante de NAA/cr e Cho/cr sugere algum mecanismo de 

despovoamento celular predominando sobre as taxas de degradação de membranas.  

Estudos experimentais são necessários para desvendar melhor os mecanismos de dano 

celular na DC. 

Em nosso estudo, não encontramos uma disfunção cognitiva em pacientes com 

DC, quando comparados à cardiomiopatia de outras etiologias, apesar da presença de 

alterações dos níveis de biomarcadores neuronais na ERM cerebral. Foi observado que a 

função vísuo-espacial foi pior no grupo chagásico em análise univariada, mas esse 

padrão não se manteve ao se ajustar para potenciais preditores de anormalidades na 

cognição, como idade, fração de ejeção, gênero e grau de escolaridade, no domínio 

visuoespacial (p=0,111) e, portanto, não pudemos avaliar a correlação entre os achados 

na ERM cerebral e o  padrão cognitivo na DC. Outras variáveis como escolaridade 

(p=0,017  e p=0,001) e idade (p <0,01 e p=0,024) comportaram-se como preditores 

independentes de déficit cognitivo na função executiva e visuoespacial, 

respectivamente,  na análise multivariada,  e apenas idade para a memória. Em futuros 

estudos, um melhor pareamento para esses confundidores pode ser necessário para 

detectar alterações cognitivas específicas da DC. 

Ainda são escassas e pouco abordadas na literatura as evidências do padrão da 

disfunção cognitiva na DC. Em um estudo envolvendo 37 pacientes com insuficiência 

cardíaca por DC e 42 pacientes com cardiomiopatias de outras etiologias, pareados por 

sexo, nível educacional e função sistólica cardíaca,  Dias et. al buscou avaliar o 

desempenho de pacientes chagásicos em avaliação cognitiva. Os pacientes foram 

submetidos a testes cognitivos concordantes em sua maioria com os utilizados em nosso 

estudo, como o  MEEM, Bateria Breve de Rastreio Cognitivo, Dígito Spam (sequência 
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direta e inversa),  de Rey, Teste da Figura Complexa de Rey (cópia e evocação tardia), 

fluência verbal, além de escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão. No geral, a 

performance dos dois grupos foi semelhante, exceto para evocação tardia da figura 

Complexa de Rey, onde mesmo após correção para possíveis fatores de confusão (idade, 

escolaridade, classe funcional da IC, uso de medicamentos), o desempenho do grupo 

com DC foi significativamente pior.
33 

Outro estudo acerca do comprometimento 

cognitivo na DC foi relatado por Mangone et al., em que 45 pacientes com DC crônica 

tiveram seus desempenhos cognitivos comparados a de 26 controles normais, pareados 

por idade,  nível educacional e anos vividos em área endêmica. O grupo com DC 

apresentou piores resultados da cognição envolvendo orientação e atenção.
34

 

No nosso trabalho não detectamos uma disfunção cognitiva específica da DC e 

portanto não podemos testar se os biomarcadores cerebrais poderiam prever esta 

disfunção. Uma possível justificativa é que as alterações quantitativas nos níveis de 

biomarcadores na ERM sejam mais precocemente detectáveis, quando funções 

cognitivas ainda não estão  alteradas o suficiente para serem repercutidas clinicamente,  

como descrito na DA por Souza et al.
28

, em que a ERM permitiu um incremento na 

especificidade diagnóstica e acurácia global de pacientes com DA inicial,  quando as 

alterações cognitivas e de memória ainda eram sutis, e talvez, antes mesmo da 

ocorrência de degenerações estruturais e funcionais de áreas corticais associativas.  

Podemos observar, portanto, uma crescente importância do uso da ERM como potencial 

recurso para elucidar comprometimento cognitivo e sua relação com alterações em 

biomarcadores neuronais, com evidências significativas dessa correlação na literatura 

com outras patologias do SNC, 
35 

como foi demonstrado acima.  

Esse estudo foi pioneiro na avaliação por ERM cerebral em pacientes portadores 

de cardiomiopatia chagásica crônica e seus achados corroboram para o uso dessa 

técnica, não-invasiva, para detectar alterações bioquímicas no SNC, refletindo dano 

neuronal em indivíduos com IC de etiologia chagásica. Ainda são escassos os estudos 

avaliando o  comprometimento cognitivo na DC e, como pudemos observar, não há na 

literatura um consenso acerca deste tema e seus mecanismos, fazendo-se necessários 

outros estudos com seguimento desses pacientes para avaliar possíveis manifestações de 

déficits neurológicos desenvolvidos a longo prazo.  

 

 

 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cclin/v5n1/v5n1a03.pdf
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VII. CONCLUSÕES 

 

1. A redução significativa dos biomarcadores cerebrais NAA/cr e Cho/cr em 

indivíduos chagásicos em comparação com indivíduos não-chagásicos aponta para 

um efeito do Trypanosoma cruzi na redução de tipos específicos de células do SNC, 

representando um passo na elucidação dos mecanismos da encefalopatia chagásica.  

2. O uso da ERM cerebral é promissora para avaliar os efeitos da DC sobre 

o cérebro, como uma ferramenta não-invasiva e útil na avaliação prognóstica da 

identificação de alterações sugestivas de lesão neuronal, permitindo uma intervenção 

precoce nestes indivíduos.  

3. Não foi detectada correlação siginificativa entre insuficiência cardíaca 

por doença de Chagas e disfunção cognitiva em relação a outras etiologias neste 

estudo, entretanto esse é um acomentimento biologicamente plausível para esse grupo 

de pacientes e não deve ser descartado.   

4. Alterações sutis na avaliação cognitiva podem sugerir uma repercussão 

clínica tardia da doença de Chagas no SNC, sendo as alterações dos metabólitos 

cerebrais um achado mais precoce. Estudos prospectivos de seguimento devem ser 

realizados para investigar possíveis disfunções cognitivas a longo prazo em pacientes 

com miocardiopatia chagásica.  
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VIII. SUMARY 

BRAIN MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY IN PATIENTS 
WITH CHAGAS AND NON-CHAGAS HEART FAILURE. Background: 

Because of its high prevalence and severity, especially as a heart disease, 

Chagas disease (CD) still is responsible for a high mortality rate. During the 

chronic phase, there may appear brain events, including strokes, however, 

effects on cognitive function and structural mechanisms involved are still 

poorly understood. In other infectious diseases, the explanation for a 

progression to cognitive impairment is related to changes in neuronal 

biomarkers, which suggests that neuronal loss is responsible for the 

neurological manifestations. Objectives: to determine differences in 

biomarkers in brain Magnetic Resonance Spectroscopy (MRI) between 

patients with chagas cardiomyopathy (CDC) and other cardiomyopathies 

(OC), evaluate whether there is cognitive dysfunction associated with CD, and 

which findings in ERM may mediate the pattern of cognitive impairment in 

CD. Methods: This study is a cross section of a cohort of patients with heart 

failure without previous stroke, followed in cardiomyopathy clinics in 

Salvador, Bahia. Patients with CDC and OC were submitted to brain MRI for 

measuring the N-acetylaspartate/creatin (NAA / Cr), Choline/Creatine (Cho / 

Cr) and Myoinositol/creatine (MI / Cr) ratios. Cognitive tests were applied to 

both groups by a single examiner blinded to CD status and compared 

subsequently. Multivariable logistic regression was constructed to detect 

predictors of changes in brain biomarkers and cognitive dysfunction in each 

cognitive domain. Results: 194 patients recruited during had brain MRIs, 

however 12 were excluded for incomplete serology data to DC. 48.4% of the 

study patients had DC. DC was associated with reduced levels of NAA / Cr 

and Cho / Cr in this sample. Cognitive dysfunction was not detected in 

patients with Chagas disease. Discussion: MRI changes in brain metabolites 

showed a neuronal depopulation in patients with CD, similar to other central 

nervous system (CNS) pathologies. Conclusions: Brain ERM can be a 

substrate for growing research elucidation of the mechanisms involved in 

neurological involvement of CD. 

Keywords: 1. Chagas disease; 2. Spectroscopy MRI; 3. Cognitive 

Dysfunction; 4. Relationship N-acetyl aspartate / creatine; 5. Relationship 

Choline / Creatine. 
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X. ANEXOS 

 

X.1 Anexo I 

PROJETO CHADSS 

PROJETO DE PESQUISA: NEUROIMAGEM NA DOENÇA DE CHAGAS 

(CHAGAS DISEASE SCAN STUDY – CHADSS) 

1. Resumo 

 

As doenças cerebrovasculares (DCV) são uma preocupação de saúde pública 

internacional, particularmente em países em desenvolvimento onde existem recursos 

limitados para cuidar de uma população com expectativa de vida crescente.  Uma das 

principais causas de DCV no Brasil é a doença de Chagas, infecção parasitária que afeta 

18 milhões de habitantes e causa importante de insuficiência cardíaca congestiva na 

América Latina.  A doença de Chagas aumenta o risco de DCV através de dois 

mecanismos conhecidos: doença cardíaca estrutural e inflamação crônica.  Embora a 

inflamação esteja associada a maior risco de DCV e pior evolução clínica, seu papel tem 

sido relacionado principalmente à aterogênese.  Inflamação crônica pode resultar em 

disfunção endotelial e estimular o sistema hemostático, aumentando a produção 

sistêmica de fibrina e ativação plaquetária.  Pacientes que desenvolvem cardiomiopatia 

chagásica estão por esse motivo expostos a um alto risco de cardioembolia.  Pacientes 

com DCV geralmente sobrevivem, mas podem permanecer com morbidade significativa 

afetando sua saúde, produtividade e qualidade de vida.  Portanto, as conseqüências 

sociais e econômicas da DCV são devastadoras.  Durante a primeira fase do estudo, 

podemos estabelecer uma infraestrutura de colaboração entre os grupos de pesquisa no 

Brasil e Estados Unidos e coletar dados preliminaries.  Encontrou-se uma associação 

entre doença de Chagas e DCV que foi independente da presença de cardiomiopatia.  

Disfunção cognitiva e atrofia cerebral também ocorreram independentemente da 

presença de cardiomiopatia.  Os biomarcadores orosomucoid, neprilisina, interleucina-6 

(IL-6) e metaloproteinase matricial-9 (MMP-9) foram identificados como alvos 

diagnósticos e terapêuticos potenciais na doença de Chagas.  Como parte desta fase, 

objetivamos: (1) estabelecer marcadores de risco para DCV de imagem na ressonância 

magnética cerebral em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva (IC) de etiologia 

chagásica; (2) determinar se biomarcadores podem prever o risco de DCV em pacientes 
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com IC de etiologia chagásica; e (3) avaliar a eficácia do tratamento antiplaquetário na 

redução de eventos de microembolia cerebral detectados em pacientes com IC de 

etiologia chagásica. O objetivo de longo prazo desse projeto é estabelecer métodos não-

invasivos de estratificação de risco e predição de prognóstico em pacientes com doença 

de Chagas.  Esse projeto também facilitará o desenvolvimento de novas estratégias anti-

tripanossomiais, anti-inflamatórias e anti-trombóticas para prevenção e manejo de DCV 

no Brasil.   

A equipe consiste de especialistas de múltiplas disciplinas que agirão como 

consultores para auxiliar na execução do estudo e no desenvolvimento de um projeto de 

pesquisa interdisciplinar mais amplo:  

 

Dr. Jamary Oliveira Filho, MD, PhD, é professor Professor adjunto da matéria 

Neuroanatomia do departamento de Biomorfologia ICS-UFBa e coordenador do 

ambulatório de AVC no C-HUPES. 

Dr. Bruce Coull, MD, é especialista em inflamação e coagulação em DCV e um 

experiente pesquisador clínico em ensaios clínicos; é chefe do serviço de Neurologia do 

University of Arizona Health Center.  

Dr. Edgar Carvalho, MD, PhD, é pesquisador senior do CNPq estudando a 

resposta imune à tripanossomíase e leishmaniose; é Professor Titular de Medicina e chefe 

do grupo de pesquisa em imunologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Dr. Antonio Alberto Lopes, MD, PhD, é pesquisador clínico, atual Pró-Reitor 

de Pesquisa e Pós-Graduação da UFBA, dirigindo a Unidade de Epidemiologia Clínica 

da UFBA.   

Dr. Luciana M.B. Oliveira, MD, PhD, é Professora Adjunta de Fisiologia e 

chefe do Laboratório de Biologia Molecular e Endocrinologia da UFBA.   

Dr. Francisco J.F.B. Reis, MD, PhD, é cardiologista e chefe do Ambulatório 

de Cardiomiopatias do Ambulatório Magalhães Neto da UFBA.   

Dr. Cristiane Abbehusen, MD, PhD, é Professora Substituta de radiologia na 

UFBA e ex-fellow de radiologia na Stanford University. 

Dr. Pedro Antonio Pereira de Jesus, MD, MPH, é Professor Adjunto de 

neuroanatomia e um pesquisador em doenças cerebrovasculares na UFBA.  
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X.2  Anexo II 

 

 

FICHA DE COLETA – NEUROIMAGEM CHAGAS 

 
Iniciais do investigador:______ No. Prontuário HUPES: ____________ 

VISITA BASAL 

DATA: ___ ___/___ ___/___ ___ ___ ___  

               D    D    M   M     A    A    A    A    

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO - Todas as respostas devem ser NÃO para incluir o paciente. 

 S

IM 

N

ÃO 

Está em uso de anticoagulantes   

Usa prótese metálica, marcapasso ou cardioversor   

Apresenta história de câncer (exceto pele)   

Realiza diálise ou apresenta doença crônica parenquimatosa do fígado   

Teve evento trombótico sintomático (IAM, TVP/TEP) nos últimos 6 meses   

Já teve AVC alguma vez na vida   

Incapaz de obter consentimento informado do paciente ou responsável   

 

Questionário para verificar ausência de acidente vascular cerebral (QVSFS)

 

História da moléstia atual (Todas as respostas devem ser NÃO para incluir o paciente, com exceção 

da Q.2) 

 

1. Seu medico informou que você teve um derrame ou AVC?   SIM    NÃO 

2. Seu medico informou que você teve um AIT ou “princípio de derrame”?    SIM    NÃO 

 

Revisão dos sintomas (Desde que tenham permanecido por tempo ≥ 24 horas) 

 

3. Você já apresentou subitamente fraqueza indolor em um lado do corpo?   SIM    NÃO 

4. Você já apresentou subitamente dormência ou formigamento em um lado do corpo? SIM    NÃO 

5. Você já apresentou início súbito e indolor de perda de visão em um ou ambos os olhos? SIM    NÃO 

6. Você já perdeu subitamente metade de sua visão?   SIM    NÃO 

7. Você já perdeu subitamente a capacidade para entender o que outras pessoas falavam? SIM   NÃO 

8. Você já perdeu subitamente a capacidade para falar ou escrever?  SIM    NÃO 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO (Critérios de FRAMINGHAM para diagnóstico de IC) 

2 critérios maiores ou 2 menores e 1 maior para incluir o paciente 

MAIORES S

IM 

N

ÃO 
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Dispnéia paroxística noturna   

Ortopnéia   

Turgência jugular   

Estertores à ausculta pulmonar   

B3 à ausculta cardíaca   

Cardiomegalia ao Rx de Tórax   

Edema pulmonar ao Rx de tórax   

Pressão venosa central > 16 cm H2O   

Perda de peso ≥4,5Kg em 5 dias em reposta ao tratamento da IC   

MENORES S

IM 

N

ÃO 

Edmeriféric   

Tosse noturna   

Dispnéia aos esforços   

Hepatomegalia   

Derrame pleural   

Taquicardia (FC maior que 120 bpm)   

Perda de peso ≥4,5Kg em 5 dias   

TEM DIAGNÓSTICO DE IC DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE 

FRAMINGHAM 

S

I 



ÃO 

 

Lembrar de questionar o paciente sobre: 

- Disponibilidade para realizar os exames de imagem 

- Claustrofobia 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Paciente: ____________________________________________________________________ 

Sexo: M (1) F (2)  DN: ____/_____/19____ Idade:_____Raça: Branco(1) Negro(2) Mulato(3) Amarelo(4) 

Naturalidade: ________________Procedência______________ Profissão:____________________ 

Endereço Residencial Completo: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Cidade:_______________ CEP___________-______ Estado________________ 

Telefone:  (_______)______________________      Tel 02: (_______)_____________________ 

DIAGNÓSTICO DA MIOCARDIOPATIA:  

MCC (1)     Isquêmica (2)    Hipertensiva (3)     Álcool (4)     Idiopático (5)    Valvulopatia Reumática (6) 

Periparto (7)     Miocardite Viral (8)     Outras (9)   Miocardite Hipertrofica (10)  

Tem Chagas? S (1)   N (2) 

Classe Funcional:    I   II    III   IV                          Ano do Diagnóstico:______________________ 

IAM PRÉVIO: S (1)    N (2)     Data: ____/____/_________ 

Usa Antiagregante S (1)    N (2)     Usa Estatina S (1)    N (2)         Tabagismo atual S (1)    N (2)       
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DM  S (1)    N (2)                        DAC S (1)    N (2)               HAS S (1)    N (2)              

  

 

 

 

 

National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 

 

 

PARÂMETRO PONTUAÇÃO 

1a.
 
Nível de consciência 0=alerta; 1=desperta com estímulo verbal; 

2=desperta somente com estímulo doloroso; 3=resposta 

reflexa a estímulo álgico. 

1b. Orientação: idade e mês 0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos 

incorretos. 

1c. Comandos: abrir/fechar olhos, apertar 

e soltar mão 

0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos 

incorretos. 

2. Motricidade ocular (voluntária ou olhos 

de boneca) 

0=normal; 1=paresia do olhar conjugado; 2=desvio 

conjugado do olhar. 

3. Campos visuais 0=normal; 1=hemianopsia parcial, 

quadrantanopsia, extinção; 2=hemianopsia completa; 

3=cegueira cortical. 

4. Paresia facial 0=normal; 1=paresia mínima (aspecto normal em 

repouso, sorriso assimétrico); 2=paresia/segmento inferior 

da face; 3=paresia/segmentos superior e inferior da face. 

5. Motor membro superior: braços 

entendidos 90
o
 (sentado) ou 45

o
 (deitado) por 10 s. 

6. Motor membro inferior: elevar perna a 

30
o
 deitado por 5 s. 

0=sem queda; 1=queda, mas não atinge o leito; 

2=força contra gravidade mas não sustenta; 3=sem força 

contra gravidade, mas qualquer movimento mínimo conta; 

4=sem movimento. 

MSD_______ MSE_______ MID_______ 

MIE_______ 

7. Ataxia apendicular 0=sem ataxia (ou afásico, hemiplégico); 1=ataxia 

em membro superior ou inferior; 2=ataxia em membro 

superior e inferior. 

8. Sensibilidade dolorosa 0=normal; 1=déficit unilateral mas reconhece o 

estímulo (ou afásico, confuso); 2=paciente não reconhece o 

estímulo ou coma ou déficit bilateral. 

9. Linguagem 0=normal; 1=afasia leve-moderada 

(compreensível); 2=afasia severa (quase sem troca de 

informações); 3=mudo, afasia global, coma. 

ESCOLARIDADE: Analfabeto (1)              Fundamental Incompleto (2)           Fundamental 

Completo (3)   

                                  Ensino Médio incompleto (4)   Ensino Médio Completo (5)  Superior 

Incompleto (6)    

                                        Superior Completo (7)      Pós-graduação/mestrado/doutorado (8) 
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10. Disartria 0=normal; 1=leve a moderada; 2=severa, 

ininteligível ou mudo; X=intubado. 

11. Extinção/negligência 0=normal; 1=negligência ou extinção em uma 

modalidade sensorial; 2=negligência em mais de uma 

modalidade sensorial. 

 

TOTAL NIHSS:____________ 

 

 

 

 

EXAME FÍSICO: Peso_____  Alt.:_______PA:_______/_______ mmHg  FC______bpm 

FR_____irpm 

Estase jugulares a 45º: Não ( 1 )  Sim ( 2 ) 

Estertores  Não ( 1 )  Sim, em bases ( 2 )  Sim, em terço médio ( 3 )  Sim, EAP ( 4 ) 

Sopro sistólico: Não ( 1 )   Sim (Ao____/VI;  mitral_____/IV; tricúspide____/VI; 

pulmonar_____/VI)  

Sopro diastólico: Não ( 1 )  (Ao____/VI;  mitral_____/IV;tricúspide____/VI;pulmonar_____/VI) 

Frêmito Não ( 1 )  Sim ( 2 )    Atrito pericárdico Não ( 1 )  Sim ( 2 )      Ictus: Não ( 1 ) 

Sim:______EIC 

Ascite Não (1) Sim (2)  Hepatomegalia Não (1)  Sim (2) Edema em extremidades: Não (1)  Sim (    

/4+)     

Hb: ______     Ht:_________ 

 

ELETROCARDIOGRAMA em  _____/_______/_________:    

Ritmo:  Sinusal ( 1 )  Juncional ( 2 )  FA ( 3 )  Flutter ( 4 )  Marcapasso ( 5 )  Idioventricular (6 ) 

 BloqueioAV:   N( 0 )    BAV 1º grau ( 1 )    BAV 2º grau tipo I  ( 2 )  BAV 2º grau tipo II (3 )   

BAV total (4 )BRE  Sim ( 1 )  Não ( 2 )              BRD Sim ( 1 )  Não ( 2 )                 BDAS Sim ( 1 )  Não ( 2 )      

BDPI Sim ( 1 )  Não ( 2 )              BDAM Sim ( 1 )  Não ( 2 )              Bloq. Sinusal Sim ( 1 )  Não ( 2 

) 

Arritmias Supraventriculares: 

Extrassístoles supraventriculares ( 1 )        Salvas de ESSV ( 2 )               Ausência de arritmia SV ( 3 ) 

Arritmias Ventriculares: 

Extrassístoles ventriculares ( 1 )                 Salvas de ESV ( 2 )                  Ausência de arritmia 

Ventricular ( 3 ) 
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Sobrecarga:  AE   Sim ( 1 )  Não ( 2 )    VE Sim ( 1 )  Não ( 2 )     AD Sim ( 1 )  Não ( 2 )      VD Sim 

( 1 )  Não ( 2 ) 

Zona eletricamente inativa  Sim ( 1 )  Não ( 2 ) 

 

 

 

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO em _____/_____/______ 

AE:_________  

Dados do VE: 

DD________ DS_________  FE________ Delta ________  Par.Post._________   Septo________ 

Alteração Segmentar: 

Septal Sim ( 1 )  Não ( 2 )                   Lateral Sim ( 1 )  Não ( 2 )                  Posterior Sim ( 1 )  Não ( 2 )   

Inferior Sim ( 1 )  Não ( 2 )                 Anterior Sim ( 1 )  Não ( 2 )                 Apical Sim ( 1 )  Não ( 2 )   

Comprometimento do VE:       Sim ( 1 )  Não ( 2 ) 

Comprometimento de VD:       Sim ( 1 )  Não ( 2 ) 

Prolapso   Mitral                                 Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Estenose mitral                              Não ( 1 )  Sim 

( 2 ) 

Calcificação mitral                             Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Válvula metálica                                  Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Bioprótese valvar                                Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Aneurisma em ápice de VE                  Não ( 1 )  Sim 

( 2 ) 

Aneurisma atrial septal                         Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Forame oval patente                             Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Turbulência atrial(“smoke”)                 Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Mixoma atrial                                        Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Endocardite bacteriana                          Não ( 1 )  Sim 

( 2 )            

Endocardite não-bacteriana                    Não ( 1 )  Sim 
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( 2 )            

Trombo                       

Trombo em VE ( 1 )  Trombo em AE ( 2 )  Trombo em AD ( 3 )  Trombo em VD ( 4 )  AUSÊNCIA ( 9 ) 

Função diastólica      

Normal ( 1 )       Alt. Relaxamento ( 2 )     Pseudonormal (3 )      Restritivo ( 4 ) 

Observações_______________________________________________________________________________

__ 

 

 

SOROLOGIA PARA CHAGAS:       Dado perdido ( 0 )               POSITIVA ( 1 )                 NEGATIVA  

( 2 ) 

 

QUALIDADE DE VIDA: 

Mobilidade 

(1) Não tem problemas para andar            (2) Tem alguma dificuldade para andar        (3) Está confinado à 

cama 

Dor/desconforto (1) Não tem dor ou desconforto     (2) Tem dor ou 

desconforto moderados        (3) Tem dor ou desconforto extremos 

Auto-ajuda   

(1) Não tem dificuldades para se cuidar    (2) Tem algumas dificuldades para se cuidar    (3) É incapaz de se 

vestir ou tomar banho sozinho 

Ansiedade/Depressão  

(1) Não está ansioso ou deprimido           (2) Está moderadamente ansioso ou deprimido      (3) Está 

extremamente ansioso ou deprimido 

Atividades habituais 

(1) Não tem dificuldades para realizar atividades habituais         (2) Tem alguma dificuldade p/ realizar 

atividades habituais  

(3) É incapaz de realizar atividades habituais 

 

Moradia 

No. de pessoas que moram em sua casa (contando com o paciente):__________ 

Tipo de casa :(1) Taipa   (2)  Tijolo      
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Tipo de telhado:  (1) Telha/laje   (2) Palha   (3) PVC/fibra de vidro 

No. de quartos na casa: _________ 

FATORES DE RISCO: 

Tabagismo:(1) Nunca fumou (2) Fumou no Passado (3) Fuma atualmente 

N°. Cigarros/dia _____ N°. anos fumando______tem quantos anos que parou:______ 

 

Etilismo:(1)  Nunca  (2) Bebeu muito no passado mas parou  (3) Ocasional no passado  (4) Ocasional no 

presente   

(5) 1-2vezes/dia no presente  (6) 3 ou mais vezes /dia no presente 

 

X.3 Anexo III 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

Projeto de Pesquisa: Neuroimagem na Doença de Chagas (CHADSS - Chagas 

disease scan study)  

Pesquisadores Responsáveis: Jamary Oliveira Filho, Francisco Reis, Karen Furie 

e Pedro Antônio Pereira de Jesus 

Justificativa e Objetivo 

Estamos solicitando sua participação em um projeto de pesquisa sobre doença de 

Chagas.  A doença de Chagas é uma doença frequente em nossa região, causada por um 

agente transmitido pela picada do barbeiro.  A maioria das pessoas manifesta a doença 

com problemas no coração, como arritmias, falta de ar, e inchaço nas pernas.  Algumas 

pessoas, entretanto, podem desenvolver coágulos no coração que podem se desprender e 

causar entupimento de artérias no cérebro, o chamado “derrame cerebral”.  Esta 

pesquisa visa descobrir quais são essas pessoas em risco para desenvolver esses 

derrames cerebrais. 

Procedimentos 

O estudo será desenvolvido no Ambulatório de Cardiomiopatias do Hospital 

Universitário Prof. Edgard Santos (HUPES) com cerca de 500 pacientes.  Como parte 

do estudo, todos os participantes serão avaliados por um dos pesquisadores responsáveis 
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e responderão a um questionário estruturado e terão sangue colhido para exame.  Uma 

parte desse material será  analisada imediatamente para pesquisa de fatores no sangue 

que aumentem o risco de derrame cerebral.  Outra parte do material será guardada para 

estudar características do seu código genético (material presente em todas as células do 

seu corpo e que diferenciam você de outras pessoas).  Este material guardado só será 

utilizado em outras pesquisas com a sua autorização mediante assinatura de um novo 

termo de consentimento.  Não serão realizadas intervenções cirúrgicas como parte desse 

estudo.   

Como parte do estudo será realizado um exame de ultrassonografia cerebral 

(Doppler transcraniano) para avaliar a circulação do sangue no cérebro, que permitirá 

avaliar a presença de coágulos nos vasos do cérebro e desta maneira determinar o risco 

do desenvolvimento de derrame. A realização deste exame não provoca dor ou 

exposição a raio X ou qualquer complicação. Será colocado um pequeno transdutor 

(pequeno objeto semelhante a um microfone) em contacto com a sua pele na região 

temporal (têmporas) sem provocar dor com leve pressão, sendo necessário que 

permaneça deitado e sem mexer muito a cabeça durante aproximadamente 1 hora, 

podendo interromper o exame por alguns minutos para descanso ou mesmo parar o 

exame se desejar.   

Não sabemos o real significado desses pequenos coágulos localizados nos vasos 

do cérebro.  Por esse motivo, metade dos pacientes receberá uma medicação 

anticoagulante, para “afinar” o sangue e evitar a formação de novos coágulos, chamada 

ácido acetil-salicílico (AAS), durante 1 (uma) semana.  Ao final desta semana será 

repetido o estudo de Doppler transcraniano.  Os dois grupos de pacientes (usando ou 

não AAS) serão aconselhados quanto à prevenção primária habitual de derrame 

cerebral. 

Por fim, será realizado um exame de ressonância magnética cerebral que irá 

determinar se já houve algum derrame cerebral, mesmo que não tenha gerado sintomas.  

Para realizar esse exame, os participantes irão comparecer a uma clínica de radiologia 

(Image Memorial) em dia previamente agendado, deitarão em uma mesa de exame, e 

aguardarão cerca de 20 minutos enquanto o aparelho tira várias fotos do cérebro.  Os 

pacientes que apresentarem sinais de derrame cerebral na ressonância magnética ou 

coágulos no Doppler transcraniano serão aconselhados quanto à prevenção habitual de 

derrame cerebral. 
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Esclarecimentos sobre a pesquisa 

Sua assistência médica continuará sendo realizada no HUPES.  Qualquer dúvida 

sobre a pesquisa poderá ser esclarecida por um dos pesquisadores (Dr. Jamary Oliveira 

Filho – tel. 3353-5156 ou 9162-0954, e Francisco Reis – tel. 9982-2808).  Ambos os 

pesquisadores e o Comitê de Ética em Pesquisa estão localizados no HUPES, Rua 

Augusto Viana, sem número: Bairro Canela, CEP 40110-060, tel. 3283-8000. 

Riscos e Benefícios 

Risco mínimo (<1%) é associado com a retirada de sangue para o estudo, como 

inflamação, infecção e formação de hematoma no local da retirada do sangue.  Esses 

efeitos podem ser revertidos com uso de medicação local ou mesmo espontaneamente.  

Não há efeitos adversos conhecidos do Doppler transcraniano ou da ressonância 

magnética. O som do aparelho de ressonância magnética pode incomodar, mas 

protetores de ouvido serão fornecidos para minimizar esse incômodo.  O medicamento 

AAS raramente (<1%) pode estar associado a reação alérgica, sangramento nas fezes, 

vômitos, náuseas, zumbido, broncoespasmo e síndrome de Reye (este último somente 

em crianças).  No caso de apresentar qualquer uma destas reações você deverá fazer 

contato imediato com um dos pesquisadores do estudo, o qual garantirá o tratamento 

desses sintomas. 

Não há benefício direto na participação desse estudo.  Você estará ajudando a 

médicos e outros pacientes a compreenderem melhor essa doença e como 

potencialmente evitá-la e tratá-la melhor. 

Liberdade de Recusa ou Desistência 

A participação nesse estudo é voluntária.  Caso não queira participar nesse 

estudo, seu cuidado médico continuará a ser o mesmo de qualquer outro paciente.  Em 

qualquer momento poderá desistir do estudo sem que isto afete os cuidados médicos a 

que tem direito. 

Sigilo e Privacidade 

Seu nome e registro médico serão mantidos em total sigilo pelos pesquisadores.  

As fichas serão guardadas em local lacrado inacessível a outros médicos ou curiosos.   

Custos 

Não haverão gastos por parte dos pacientes.  Haverá ressarcimento do valor do 

transporte quando o motivo do transporte tiver sido exclusivamente para a pesquisa.  
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Não haverá ressarcimento de transporte para as consultas médicas de rotina no 

ambulatório. 

 

É garantido ao paciente uma indenização em casos de danos diretos decorrentes 

da participação deste estudo. 

Tendo lido o conteúdo acima, concordo e subscrevo-me abaixo, 

 

______________________________________    _________________________ 

Paciente   Data 

 

_____________________________________   __________________________ 

Pesquisador    Data 
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X.4 Anexo IV 

PARECER DO CEP
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