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Objetivo - Avaliar, pela eletrocardiografia dinâmi-
ca, arritmias cardíacas em mulheres com doença de Cha-
gas, sem cardiopatia aparente, durante e após a gravidez.

Métodos - Foram estudadas 20 mulheres grávidas,
portadoras de doença de Chagas, sem cardiopatia apa-
rente, com idades de 19 a 42 (26,96±3,6) anos e um grupo
controle de 20 gestantes não chagásicas, com idades de 16
a 34 (22,50±4,8) anos. Realizou-se hemo-aglutinação
passiva e imunofluorescência indireta para o Trypanosso-
ma cruzi, eletrocardiográfica, ecocardiográfica e eletro-
cardiografia dinâmica de 24h .

Resultados - As extra-sístoles supraventriculares fo-
ram encontradas em 18 (90%) e as extra-sístoles ventricu-
lares em 11 (55%) das gestantes de ambos os grupos. No
pós-parto as extra-sístoles supraventriculares estiveram
presentes em 13 (60%) das chagásicas e 16 (89,4%) do
grupo controle (p≤0,05) e as extra-sístoles ventriculares
estiveram presentes em 9 (45%) das chagásicas e em 11
(57,8%) do grupo controle.

Conclusão - A prevalência de extra-sístoles ventricu-
lares no grupo chagásico foi semelhante ao grupo contro-
le tanto na gravidez quanto após a gravidez. Quanto às ex-
tra-sístoles supraventriculares, o grupo chagásico foi
semelhante ao grupo controle na gravidez e no pós-parto
houve uma predominância do grupo controle em relação
ao grupo chagásico.
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A presença de arritmias cardíacas, assim como palpita-
ções, tonturas, pré-síncope e, eventualmente, síncope, 1 é
fato conhecido durante a gestação, tornando-se o principal
motivo de consulta cardiológica 2. As palpitações estão re-
lacionadas com a extra-sistolia e/ou taquiarritmias benig-
nas, que são bem toleradas do ponto de vista clínico. Entre-
tanto, as portadoras de cardiopatia subjacente e disfunção
ventricular esquerda significativa são mais suscetíveis de
apresentar arritmias malignas, que são mal toleradas, poden-
do colocar em risco de vida a mãe por morte súbita 2. O au-
mento na incidência de arritmias cardíacas, incluindo a ta-
quicardia ventricular, durante a gestação, tem sido relatado
em pacientes com e sem cardiopatia 3,4.

Muitas mulheres jovens saudáveis apresentam extra-
sístoles supraventriculares e ventriculares com ou sem sin-
tomas. Sobotka e cols. 5, estudando 50 mulheres não grávi-
das com cardiopatia não aparente pela eletrocardiografia di-
nâmica de 24h, encontraram em 44 (88%) extra-sístoles iso-
ladas (supraventriculares ou ventriculares).

A expressão “doença de Chagas sem cardiopatia apa-
rente” refere-se aos pacientes que têm sorologia positiva para
a doença de Chagas, eletrocardiograma e radiografia de tórax
normais, porém não podem ser enquadrados na chamada for-
ma indeterminada da doença de Chagas pois não foram sub-
metidos ao estudo radiológico do aparelho digestivo 6.

A literatura é pobre a respeito do estudo dos distúrbi-
os do ritmo cardíaco em pacientes grávidas portadoras de
doença de Chagas, o que nos despertou atenção para se
avaliar a prevalência de arritmias cardíacas em gestantes
portadoras de doença de Chagas sem cardiopatia aparente.

Métodos

Foram estudadas 20 mulheres grávidas, provenientes
do Ambulatório de Cardiopatia e Gravidez do HC-UFU, por-



22222

Achá e cols
Arritmias na doença de Chagas sem cardiopatia durante a gravidez

Arq Bras Cardiol
2002; 79: 1-4.

tadoras de doença de Chagas sem cardiopatia aparente, com
idades variando de 19 a 42 (26,96±3,6) anos. Inicialmente, to-
das as gestantes foram submetidas à avaliação clínica e,
posteriormente, foram enquadradas na classe funcional,
segundo critérios estabelecidos pela New York Heart Asso-
ciation (NYHA). Para o diagnóstico da infecção chagásica
foram realizados dois testes sorológicos para o Trypanos-
soma cruzi (hemo-aglutinação passiva e imunofluorescên-
cia indireta). O estudo eletrocardiográfico foi realizado nas
12 derivações convencionais, usando aparelho de 6 canais
simultâneos da marca Ecafix. Considerou-se normal o exame
quando o ritmo sinusal estava presente, bem como a au-
sência de distúrbios do ritmo ou qualquer outra alteração
eletrocardiográfica. As gestantes também foram submeti-
das a exame ecocardiográfico, utilizando-se aparelho da
marca Siemens, modelo Sonoline CD. Foram medidos os diâ-
metros do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo e aorta
ascendente, do septo interventricular e parede posterior do
ventrículo esquerdo, fração de ejeção do ventrículo esquer-
do, considerando-se normal de acordo com critérios pré es-
tabelecidos. Realizou-se ainda o eletrocardiograma dinâmico
(sistema Holter de 24h), usando gravador Dynamis 3000
com registro analisado pelo programa Cardiosistema, ver-
são ALT V5 08C. Todos os exames foram analisados por um
único observador ao Holter de 24h. Foram verificados o rit-
mo cardíaco, freqüência cardíaca (máxima, mínima e média) e
a presença de arritmias cardíacas, analisadas quanto ao sitio
de origem (supraventriculares e ventriculares),  freqüência
e complexidade (isoladas, polimórficas, acopladas e taqui-
cardia supraventricular ou ventricular) em número maior
que 50 batimentos por 24h (>50 bat/24h), mais que 10 bati-
mentos por hora (>10 bat/h). Foi analisada, também, a pre-
sença de bloqueios atrioventriculares e/ou intraventricula-
res, bem como pausas ou alterações do segmento ST.

Foram estudadas 20 pacientes, selecionadas do ambu-
latório de pré-natal do Hospital de Clínicas da UFU, com so-
rologia negativa para doença de Chagas, assintomáticas em
relação ao aparelho cardiovascular e não tabagistas, com
idades variando de 16 a 34  (22,5+4,8) anos, com exames ele-
trocardiográficos e ecocardiográficos dentro de parâmetros
considerados normais. A eletrocardiografia dinâmica (siste-
ma Holter de 24h) foi realizada entre a 25a e 30a semana de
gestações em ambos os grupos.

No 2º mês pós-parto, todas as pacientes de ambos os
grupos foram submetidas novamente à avaliação clínica,
eletrocardiográfica, ecocardiográfica e eletrocardiografia di-
nâmica de 24h. Somente uma paciente do grupo controle re-
cusou-se a realizá-los. Este trabalho foi aceito pela Comis-
são de Ética Médica do Hospital.

Para as variáveis em que as amostras são relacionadas,
foi aplicada a prova não paramétrica de Wilcoxon para com-
parar cada grupo durante e após a gravidez; para as variá-
veis em que as amostras são independentes, foi aplicada a
prova U de Mann-Whitney para comparar os dois grupos
em cada período analisado. O teste t Student foi aplicado
para amostras pareadas ou não independentes, quando foi
comparada a complexidade das arritmias entre os grupos.

Em todos os testes foram considerados estatisticamente
significantes valores de p<0,05

Resultados

A distribuição do número de extra-sístoles durante a
gravidez bem como o número de extra-sístoles após a gravi-
dez, comparando-se o grupo chagásico ao grupo controle,
encontra-se na tabela I.

A tabela I apresenta, ainda, a comparação das extra-
sístoles do grupo chagásico durante e após a gravidez, as-
sim como do grupo controle durante e após a gravidez.

Com relação à complexidade das arritmias supraventri-
culares e ventriculares, a tabela II mostra a sua distribuição
durante e após a gravidez no grupo chagásico e grupo con-
trole.

Discussão

As arritmias cardíacas são eventos que ocorrem comu-
mente na gravidez 2-7,8. Entretanto, os distúrbios do ritmo
cardíaco mais graves não são freqüentes. Extra-sístoles su-
praventriculares, ventriculares, taquicardia supraventricular
sustentada crônica ou paroxística (flutter atrial, fibrilação
atrial, taquicardias atriais, taquicardia juncional por reentra-
da, taquicardia A-V recíproca), taquicardia ventricular, dis-
túrbios da condução do estímulo elétrico e síndrome de pré-
excitação tem sido descritos durante a gravidez 8. A exata
prevalência de cada uma dessas arritmias ainda é desconhe-
cida. Alguns autores sugerem que há um aumento na fre-
qüência de episódios de taquicardia supraventricular paro-
xística durante a gravidez; sendo que algumas dessas pa-
cientes experimentam pela primeira vez estes episódios 9-11.
Outras pacientes, com história de arritmias antes da gravi-
dez, têm aumento na freqüência, duração e severidade das
arritmias durante a gestação 4.

Palpitações, tonturas, pré-síncope e, eventualmente,
síncope ocorrem durante a gravidez, porém a etiologia des-
tas manifestações não está esclarecida. O aumento da inci-
dência de arritmias tem sido relatado durante a gravidez em
pacientes com e sem cardiopatia estrutural 1,7,8.

Alterações hemodinâmicas por sobrecarga de volume,
mudanças hormonais e influências do sistema nervoso au-
tônomo aumentam a incidência de arritmias durante a gravi-
dez, ocorrendo estas em mulheres sem qualquer evidência
de cardiopatia ou doença cardíaca estabelecida e sem quais-
quer sintomas antes da gestação 2-7,12.

Existem fatores que influenciam no desencadeamento
de arritmias, como: café, chá, fumo, álcool, descongestio-
nantes nasais ou outros tóxicos 13,14.

A ansiedade e a elevação dos níveis de estrógenos le-
vam a hiperatividade adrenérgica que, juntamente com o au-
mento da freqüência cardíaca, alteram a refratariedade e ve-
locidade de condução, predispondo a gestante a arritmias.
Com o aumento da volemia fisiológica da gravidez, ocorre
uma elevação da pressão diastólica final do ventrículo es-
querdo, aumentando o estresse do miocárdico e predispon-
do, também, à arritmia 2-15,16 . Em situações de ansiedade, as
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mulheres grávidas podem queixar-se de palpitações devido
ao aumento da percepção dos batimentos cardíacos, sendo
comum o registro de taquicardia sinusal, cuja correlação clí-
nica eletrocardiográfica pode ser estabelecida com eletro-
cardiograma de repouso ou com eletrocardiografia dinâmi-
ca (sistema Holter de 24h).

Modificações da condução do estímulo elétrico nos
átrios e ventrículos, bem como dos períodos refratários teci-
duais, que sofrem modulações de catecolaminas circulantes,
podem predispor ao surgimento de arritmias pelo mecanis-
mo de reentrada 17,18. A incidência dessas arritmias na gravi-
dez é variável, com aparecimento de palpitações devido à
extra-sistolia e às taquiarritmias benignas, habitualmente
bem toleradas, do ponto de vista clínico2-17.

Estudos sobre arritmias cardíacas na chamada forma
indeterminada da doença de Chagas durante a gravidez são
escassos, o mesmo não acontecendo em  mulheres não ges-
tantes ou  em homens sobre a prevalência dos distúrbios do
ritmo cardíaco.

Pereira Barretto e cols. 19 estudaram 22 pacientes pela
eletrocardiografia dinâmica de 24h, na forma indeterminada
da doença de Chagas para avaliar a incidência e a importân-
cia das arritmias ventriculares e observaram arritmias em 14
(63,6%) dos pacientes, 11 (50%) eram extra-sístoles ventri-
culares, do tipo isoladas, bigeminadas e polimórficas e 4
(18,2%) supraventriculares.

Marins e cols. 5 encontraram uma prevalência de arrit-
mias através do Holter de 24h em 42,5% dos pacientes, sen-

Tabela I – Distribuição do número de extra-sístoles supraventriculares (ESV) e ventriculares (EV) durante e após a gravidez do grupo chagásico
e  do grupo controle

                                        Gravidez                                                                         Após a gravidez
                         Grupo chagásico                                            Grupo controle                                 Grupo chagásico                                             Grupo controle

Amostra ESV EV ESV EV ESV EV ESV EV

1 2 1 2 12 0 0 6 1
2 8  0 1 0 3 0 1 0
3 0  0 3 1 0 2 3 0
4 8  3757 1 0 3 257 2 0
5 6 10 6 0 3 3 2 1
6 3 6 3 0 1 3 0 0
7 2  0 5 2 5 203 4 1
8 3 1 6 2 1143 0 13 6
9 36  0 3 0 3 6 6 0

10 2  2 5 63 0 0 3 1
11 10 357 1 351 9 0 6 0
12 21 6 4 73 9 0 7 2
13 2 1 457 0 219 4 0 2230
14 0 14 5 0 0 2 18 2
15 1 0 118 5 2 0 55 10
16 2 0 5 0 0 0 3 0
17 9 2 0 4 0 0 4 1
18 3 0 0 2 6 0 - -
19 2 0 16 1 272 4 2 0
20 4 9 1 0 0 1 1 0

Média 6,2 207,7 32,1 25,8 83,9 23,95 7,16 118,3
Dp 8,53 838,9 103,3 9,27 206,4 71,02 19,0 511,3

Dp- desvio padrão; P< 0,9892.

Tabela II – Distribuição das arritmias supraventriculares e ventriculares durante e após a gravidez no grupo chagásico e grupo controle

                           Grupo chagásico=20                              Grupo controle=20                           Grupo controle=19
                                                     Gravidez                            Pós-gravidez                                 Gravidez                            Pós-gravidez

ESV    EV ESV EV ESV EV ESV EV

Isoladas 18 11      12*  9 18 11      17* 11
>50bat/24h 0 2 3 2 2 3 1 0
>10bat/h 1 2 3 2 2 2 0 1
TNS 1 3 3 0 0 0 1 0
Pareadas* 1 1 2 2 2 1 1 0
Polimórfica 0 4 0 3 0 6 1 2
Nenhuma 2 8  7* 11 2 9   2* 8

* P<0,05

ESV- extra-sístole supraventricular; EV- extra-sístole ventricular.
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