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RESUMO 

Introdução 

A doença de Chagas é uma condição infecciosa parasitária causada pela infecção pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi. Há relação da doença de Chagas com acidentes 

vasculares encefálicos isquêmicos (AVCi), porém existem poucos estudos avaliando a 

etiologia dos AVCs, assim como a morbidade, a mortalidade e a recorrência de eventos 

cerebrovasculares nessa população. 

Objetivos 

Os objetivos dessa dissertação são descrever as características e os mecanismos de AVCi 

em pacientes com com doença de Chagas. Os objetivos secundários são: 1) avaliar uma 

escala de predição de embolia e critérios diagnósticos para AVC de origem indeterminada 

nesses pacientes, 2) avaliar recorrência e mortalidade em pacientes com AVCi e doença 

de Chagas e 3) comparar as características clínicas e topografias vasculares dos pacientes 

com doença de Chagas e AVCi de etiologia indeterminada com os de pacientes com 

doença de Chagas e AVCi de origem cardioembólica e comparar as características 

clínicas e topografias vasculares dos pacientes com doença de Chagas e AVCi de origem 

cardioembólica com pacientes não chagásicos com fibrilação atrial (FA) com AVCi . 

Métodos 

Trata-se de um estudo de coorte histórica que utilizou dados de prontuários eletrônicos 

de pacientes atendidos em sete unidades da rede SARAH de hospitais de reabilitação 

entre 2009 e 2013. Os pacientes foram seguidos até 2017 com consultas ambulatoriais ou 

contato telefônico quando faltaram a última consulta no referido ano. Os critérios de 

inclusão foram pacientes com doença de Chagas e AVCi. Os AVCi foram classificados 
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segundo o modelo Stop Stroke Study TOAST (SSS TOAST). Foi realizada aplicação da 

escala de risco de embolia e dos critérios clássicos para embolia de fonte indeterminada. 

O modelo de regressão de Cox foi utilizado para análise multivariada de fatores 

relacionados a mortalidade e um modelo de regressão logística para identificar variáveis 

associadas a recorrência de AVC. Nós utilizamos mapas clássicos de territórios 

vasculares para comparar a topografia de AVCi de pacientes com doença de Chagas 

(causas cardioembolicas ou indeterminadas) com pacientes não Chagásicos com FA.  

Resultados 

Foram incluídos 279 pacientes no estudo, dos quais 65% eram mulheres. A idade média 

foi de 61 anos e houve 10% de óbitos no período. A aplicação da escala de predição de 

embolia foi considerada de baixo risco em 78% dos pacientes. Dos pacientes com AVCi 

de causa indeterminada, 85% se classificaram como AVC embólico de origem 

indeterminada. Em relação a etiologia, a classificação Causative Classification System 

(CCS) TOAST demonstrou um aumento de causas cardioembólicas (52,7% versus 

44,4%) quando comparada a classificação TOAST. Além disso, houve um aumento de 

2,5 vezes das causas aterotrombóticas (25% vs 10,8%) e redução em mais de 50% das 

causas indeterminadas. Fatores preditores de recorrência de AVC foram foram idade 

(fator protetor) e déficit cognitivo, escala modificada de Rankin (EMR), etiologia 

cardioembólica e sexo feminino. Os fatores relacionados com a mortalidade foram idade, 

EMR, disfunção vesical, diabetes mellitus e alcoolismo. A classificação topográfica 

vascular mostrou predominância de artéria cerebral média tanto em pacientes com doença 

de Chagas (causas cardioembolicas e indeterminadas) como em em pacientes com FA 

sem doença de Chagas. Pacientes com doença de Chagas e etiologia cardoembólica 

apresentaram maior frequência de infartos cerebrais hemodinâmicos em comparação as 
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demais etiologias. A incapacidade pós AVC (média da EMR) foi maior nos pacientes 

com fibrilação atrial sem doença do Chagas do que nos pacientes com doença de Chagas. 

Conclusões 

A classificação CCS TOAST é superior a escala TOAST para detectar AVCi 

cardioembólico em pacientes com doença de Chagas, além de diminuir o número de 

pacientes com AVCi de causa indeterminada. O escore de embolia parece não identificar 

corretamente pacientes chagásicos com maior potencial emboligênico. Fatores 

individuais e etiologia do AVC parecem estar relacionados a recorrência e mortalidade. 

Não houve diferença significativa na comparação de topografias vasculares entre 

pacientes chagásicos e não Chagásicos e com fibrilação atrial, porém estes últimos 

parecem ter desfechos piores se comparados aos primeiros. 

Palavras chave: doenca de Chagas, AVC isquemico, classificação, mortalidade, 
recorrência, incapacidade, territórios vasculares 
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ABSTRACT 

Introduction 

Chagas disease is an infectious condition caused by infection with the protozoan 

Trypanosoma cruzi. It has correlation with ischemic stroke (IS), however there is little 

evidence and few studies addressing the etiology, morbidity, mortality and recurrence of 

cerebrovascular events in this population. 

Objectives 

The objectives of this dissertation are to describe the characteristics and mechanisms of 

stroke in a cohort of a rehabilitation network of hospitals with Chagas disease and stroke. 

Secondary objectives are: 1) to evaluate a scale of prediction of embolism and diagnostic 

criteria for stroke of undetermined origin in these patients, 2) to evaluate recurrence and 

mortality in patients with stroke and Chagas disease, and 3) to compare the clinical 

characteristics and vascular topographies of patients with Chagas disease and stroke of 

undetermined etiology with those of patients with Chagas' disease and stroke with 

cardioembolic origin and to compare the clinical characteristics and vascular 

topographies of patients with Chagas disease and stroke with cardioembolic origin with 

non-chagasic patients with atrial fibrillation (AF) and stroke 

Methods 

It is a historical cohort study that used data from electronic records of patients seen in 

seven units of the SARAH network of rehabilitation hospitals between 2009 and 2013. 

Patients were followed up to 2017 with outpatient appointments or telephone contact 

when the last visit was missing in that year. Inclusion criteria were patients with Chagas 

disease and stroke. The IS were classified according to the Stop Stroke Study TOAST 
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(SSS TOAST) model. The embolism risk scale and the classical criteria for embolism 

from an indeterminate source were applied. The Cox regression model was used for 

multivariate analysis of factors related to mortality and a logistic regression model to 

identify variables associated with recurrence of stroke. We used classic topographic 

vascular territories to compare the topography of IS of patients with Chagas 'disease 

(cardioembolic or undetermined causes) with non-Chagas' patients with AF. 

Results 

A total of 279 patients were included in the study, of which 65% were women. The mean 

age was 61 years and there were 10% of deaths in the period. The application of the 

embolic prediction scale was considered low risk in 78% of the patients. Of the patients 

with IS of indeterminate cause, 85% were classified as embolic stroke of indeterminate 

origin. Regarding the etiology, the Classification Causative Classification System (CCS) 

TOAST showed an increase in cardioembolic causes (52.7% versus 44.4%) when 

compared to the TOAST classification. In addition, there was a 2.5-fold increase in 

atherothrombotic causes (25% vs 10.8%) and a reduction of more than 50% in 

indeterminate causes. Predictors of stroke recurrence were age (protective factor) and 

cognitive deficit, modified Rankin scale (MRS), cardioembolic etiology and female 

gender. The factors related to mortality were age, MRS, bladder dysfunction, diabetes 

mellitus and alcoholism. Vascular topographic classification showed a predominance of 

the middle cerebral artery in patients with Chagas 'disease (cardioembolic and 

indeterminate causes) and in patients with AF without Chagas' disease. Patients with 

Chagas' disease and cardoembolic etiology presented a higher frequency of hemodynamic 

cerebral infarctions in comparison to the other etiologies. Post-stroke disability (mean 

MRS) was higher in patients with atrial fibrillation without Chagas' disease than in 

patients with Chagas disease 
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Conclusions 

The CCS TOAST classification is superior to the TOAST scale for detecting 

cardioembolic stroke in patients with Chagas' disease, in addition to reducing the number 

of patients with undiagnosed cause of stroke. The embolism score does not seem to 

identify correctly chagasic patients with greater emboligenic potential. Individual factors 

and etiology of stroke appear to be related to recurrence and mortality. There was no 

significant difference in the comparison of vascular topographies between chagasic and 

non-Chagasic patients and with atrial fibrillation, although the latter appear to have worse 

outcomes when compared to the first. 

key words: Chagas disease, ischemic stroke, classification, mortality, recurrence, 

disability, vascular territories 
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1 INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, é uma infecção pelo protozoário 

flagelado Trypanosoma cruzi (T cruzi). Cem anos após a sua descrição, trata-se da terceira 

causa mais comum de infecção parasitária no mundo, atrás apenas da malária e 

esquistossomose1. É um problema de saúde pública importante na América Latina e 

países emergentes da Europa e América do Norte. Além disso, os atuais fluxos 

migratórios populacionais alteraram a epidemiologia da doença, com casos já registrados 

em países como os Estados Unidos2. 

Existe uma relação importante da doença de Chagas com a doença cerebrovascular, 

especialmente com o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico (AVCi)3-5. Entretanto, 

ainda há informações insuficientes sobre os mecanismos dos eventos vasculares, assim 

como sua epidemiologia, prognóstico, tratamento e prevenção secundária6. Nos últimos 

5 anos, após avaliarmos vários pacientes com doença de Chagas e AVC na Rede Sarah 

de hospitais de reabilitação, decidimos estudar melhor alguns aspectos dessa associação.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Histórico 

A doença foi descrita inicialmente pelo médico Carlos Chagas em 1909, com a 

identificação tanto do parasita quanto do seu vetor, responsável pela infecção em 

humanos3. Em 1906, três anos após se formar na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, atualmente conhecida como Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Chagas ingressou no Instituto Oswaldo Cruz. No final de 1907, ele e 

Belisário Penna foram designados por Oswaldo Cruz para controlar o surto de malária 

em Lassance. Nessa aldeia no estado de Minas Gerais, perto das margens do rio São 

Francisco, a malária havia impedido o trabalho no acampamento da Central da Estrada 

de Ferro do Brasil. Logo depois de chegar a Lassance, um engenheiro da ferrovia de 

Cantarino Mota fez Carlos Chagas ciente de um inseto que vivia nas fendas das paredes 

de barro das casas. Os insetos emergiam à noite, quando os habitantes estavam dormindo 

e se alimentavam de sangue dos rostos de pessoas, sendo por isso conhecidos como 

“barbeiros”. Carlos Chagas iniciou então uma investigação que mostrou seu brilhante 

talento como pesquisador. Ele encontrou protozoários no intestino de insetos 

hematófagos, que enviou ao Instituto Oswaldo Cruz. Lá aqueles insetos infectaram 

experimentalmente animais que adoeceram e, no sangue deles, uma nova espécie foi 

encontrada1-7. 

Atualmente sabe-se que há evidências do ciclo silvestre do vetor ter se instalado há mais 

de 9.000 anos nos primeiros nativos instalados na costa andina4. Segmentos de DNA de 

cinetoplasto de T cruzi foram detectados em amostras de tecidos de seres humanos 

mumificados do norte do Chile (cultura Chinchorro), sul do Peru e Brasil central4. 

2.2 Epidemiologia  
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Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas vivem em locais onde o vetor do protozoário 

é identificado (triatomínio). Várias regiões demográficas são afetadas pela 

tripanossomíase Americana, como Chile, Venezuela, Colômbia, Brasil, México, sul do 

Texas e América Central. Estima-se que até 14 milhões de pessoas possuam a forma 

crônica da doença de Chagas7. Um fenômeno interessante que vem ocorrendo nos últimos 

anos é migração populacional, levando pessoas infectadas para países não endêmicos 

modificando o panorama epidemiológico da doença8. Estima-se que até 300.000 

imigrantes infectados vivam nos Estados Unidos9. Este fenômeno começa a gerar casos 

de infecção ocorridos nestes locais, por métodos não associados a vetor, como 

transmissão vertical ou por doação de hemoderivados. Há também relatos de infecção 

relacionada ao vetor nos Estados Unidos2. Por outro lado, em regiões endêmicas como o 

Brasil, Chile e Uruguai foram declaradas livres de transmissão pelo Triatoma infestans9. 

Apesar disso, há forma de infestações por consumo de frutas como açaí e outros vetores 

da mesma família do Triatoma infestans7-12  

A maior carga de dependência, morbidade e mortes ocorre nos jovens (faixa etária da 

infância até os 20 anos) devido a infecção aguda e pessoas na faixa dos 40-50 anos, devido 

a maior prevalência de comorbidades cardiovasculares9. Apesar disso, pelo 

envelhecimento populacional, a infecção é muito prevalente em pessoas idosas, o que 

também pode contribuir  para o aumento de doenças cerebrovasculares nesta população. 

2.3 Transmissão e fases da doença 

A transmissão da infecção pelo T cruzi ocorre principalmente por meio de vetores e mais 

de 130 espécies diferentes foram identificadas até agora. Triatoma infestans, Rhodnius 

prolixus, Panstrongylus megistus e Triatoma dimidiata são os principais. Os 

transmissores são insetos da família dos triatomíneos.  
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No ciclo silvestre, o hospedeiro se infecta ao entrar em contato com as fezes do vetor, 

liberadas após o mesmo se alimentar do sangue do hospedeiro por meio de uma picada. 

As fezes penetram na ferida, muitas vezes auxiliadas pelo ato de coçar do hospedeiro, 

levando à infecção3. A figura 1 ilustra o ciclo de infecção humana e transmissão em 

tratomíneos. 

Seres humanos que vivem em áreas pobres e rurais estão mais expostos à infecção, pois 

o vetor se instala em fendas que existem em suas residências feitas de barro. Outros tipos 

de infecção são por hemotransfusão, transmissão vertical e oral10, 11. Como a maioria das 

infecções nessas formas de transmissões ocorrem em áreas pobres, raramente é realizada 

sorologia para descoberta precoce da doença, principalmente na ausência de sintomas de 

doença aguda7-13. 

Após a infecção, a doença de Chagas possui duas fases, a aguda e a crônica. A fase aguda 

costuma durar de 6 a 12 semanas, classicamente descrita em crianças com a presença do 

sinal de Romaña (edema ocular unilateral), presente quando a porta de entrada do parasita 

é a conjuntiva 3.  

Na fase aguda também pode ocorrer síndrome febril, cefaléia, mialgia, edema facial, dor 

abdominal, exantema, linfadenomegalia e hepatoesplenomegalia. Há relatos de 

miocardite e encefalopatia/encefalite12. A maioria dos pacientes se recupera e entra na 

fase indeterminada, na qual permanecem assintomáticos, sem alterações em órgão alvo13. 

A forma crônica da doença acomete até 40% dos pacientes e pode ocorrer até depois de 

30 anos da infecção inicial14. A forma mais comum da doença crônica é a cardiomiopatia 

chagásica, que pode se manifestar como insuficiência cardíaca, arritmia, morte súbita, 

tromboembolismo periférico e AVC14. 
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Achados eletrofisiológicos mais comuns nessa fase são bloqueios de ramo direito (isolado 

ou associado à bloqueio divisional anterossuperior esquerdo), extrassístoles ventriculares, 

alterações primárias da repolarização ventricular, bloqueio atrioventricular e taquicardias 

supraventriculares14. Também é descrita fibrose segmentar cardíaca, levando à dilatação 

e formação de aneurismas, principalmente apicais15-17. 

Outros achados sistêmicos da forma crônica incluem manifestações gastrointestinais 

clássicas como megaesôfago, resultando em disfagia e megacólon, que pode levar à 

constipação grave e até desenvolvimento de volvo intestinal e desnutrição14. 

2.4 Diagnóstico 

O primeiro passo ao se fazer o diagnóstico consiste em uma história compatível com 

infecção pelo parasita, por exemplo, histórico de visita ou residência em área endêmica 

ou transfusão sanguínea.  

O diagnóstico da fase aguda se baseia na visualização direta do parasita, sendo os testes 

imunológicos com pesquisa de IgM de pouca utilidade14;18-21. Este tipo de método 

também é útil em casos de reativação em pacientes imunocomprometidos. 

Na fase crônica, os métodos de demonstração direta do parasita são pouco práticos, sendo 

o diagnóstico sorológico o principal meio de diagnóstico22. Um anticorpo positivo 

demonstra que a infecção esteve presente em algum momento, porém não diferencia em 

estágio agudo, intermediário ou crônico14.  

Existem diversos testes sorológicos validados com sensibilidade e especificidade 

variadas. Há presença de testes falsos positivos, principalmente nos pacientes com outras 

doenças parasitárias (leishmaniose e malária) ou sífilis. Por isso, a organização Pan 

Americana de Saúde recomenda a realização de dois testes imunológicos distintos para 

confirmação do diagnóstico14. Os mais utilizados são o ensaio de imunoadsorção 
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enzimática (ELISA), a imunofluorescência indireta e a hemaglutinação indireta. Quando 

esses três testes são realizados, a concordância entre eles é obtida em mais de 98% dos 

casos14 

O exame de reação de cadeia de polimerase (PCR do inglês polimerase chain reaction) 

para pesquisa de DNA do Trypanosoma ainda não está formalmente validado, mas pode 

ser usado em suspeita de casos congênitos ou diagnóstico precoce de reativação em 

pacientes imunocomprometidos14. 

2.5 Doença de Chagas e AVC 

A presença de infartos cerebrais foi descrita na doença de Chagas em casos de autópsia16, 

séries de casos clínicos17 e estudos caso controle5. A maioria dos estudos epidemiológicos 

e séries de casos contam com números reduzidos, os maiores até agora contam com pouco 

mais de 500 pacientes18; 23-25. Conforme demonstra uma recente meta-análise sobre o 

assunto6, a metodologia dos estudos relacionando a doença de Chagas com AVCi é muito 

heterogênea, muitos estudos sem grupo controle adequado, outros utilizando apenas 

população com AVC e outros com problemas no método de classificação etiológica. 

Estudos de série de casos relatam uma prevalência de até 20% de positividade para doença 

de Chagas em pacientes com AVCi na região centro-oeste do Brasil19. Na maioria dos 

trabalhos publicados, a etiologia cardioembólica é a principal causa de AVC na doença 

de Chagas. Os principais achados cardiológicos nos pacientes com AVCi e doença de 

Chagas são aneurisma apical de ventrículo esquerdo (40%), e anormalidades no 

eletrocardiograma (ECG) (70%, na sua maioria bloqueio de ramo direito)25. Em pacientes 

com miocardiopatia chagásica, o risco de AVCi é até duas vezes maior  se comparado 

com outras causas de miocardiopatia16. No entanto, sabe-se que pode haver até 25% de 

causa criptogênica nos pacientes com doença de Chagas, sendo mais frequente em 
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pacientes assintomáticos do ponto de vista cardiovascular 20. Há também evidências de 

que pacientes com infecção assintomática possuem maior proporção de outras etiologias, 

como doenças de pequenos vasos20.  É possível que vários pacientes classificados como 

causa criptogênica tenham alterações cardíacas não diagnosticadas. Entretanto, isso ainda 

não foi investigado de forma sistemática. Por outro lado, alguns estudos sugerem que 

existam mecanismos de disfunção endotelial e inflamação na fase crônica da doença de 

Chagas que poderiam facilitar a presença de alterações vasculares22. Porém nenhum 

estudo clínico ou anatomopatológico foi conduzido com o objetivo de demonstrar estas 

alterações em seres humanos21. Não há evidências de associação de trombofilias e AVCi 

na doença de Chagas22. 

Outros acometimentos sistêmicos como megacólon chagásico e megaesôfago chagásico 

podem ocorrer em conjunto com AVCi26, assim como embolismo sistêmico27. Esses 

achados clínicos podem ajudar no diagnóstico da doença de Chagas. Há também 

evidência de prevalência maior de déficit cognitivo nesta população do que na população 

em geral28.  

A investigação etiológica recomendada para os pacientes com doença de Chagas e AVCi 

inclui exames como ECG, Holter de 24 horas, ecocardiograma transtorácico (Eco TT), 

eco Doppler de carótidas, Doppler transcraniano, tomografia computadorizada (TC) de 

crânio e ressonância magnética (RM) de crânio2. Em áreas mais pobres muitas vezes a 

investigação desses pacientes é incompleta por falta de recursos. 

Além da dificuldade com a classificação etiológica, não há consenso sobre a melhor 

profilaxia secundária para pacientes com doença de Chagas e AVC. Não há critérios bem 

definidos estabelecendo quais pacientes devem receber anticoagulação e não existem 

estudos comparando drogas anticoagulantes com antiagregantes.  Atualmente, as 
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recomendações para o uso de anticoagulação como profilaxia de eventos 

cerebrovasculares se baseiam em fatores de risco para cardioembolia estudados em 

pacientes sem doença de Chagas (fibrilação atrial (FA), aneurisma apical, trombo mural, 

arritmia ventricular ou insuficiência cardíaca severa)22.  

Foi desenvolvido um escore de risco de cardioembolia que recomenda a anticoagulação 

em pacientes de alto risco23. Este escore leva em consideração a presença de disfunção 

sistólica, idade acima de 48 anos, presença de aneurisma apical e alteração de 

repolarização ventricular no ECG, atribuindo um valor a cada uma dessas variáveis. 

Quanto maior a pontuação total, teoricamente maior o risco de embolia no paciente com 

doença de Chagas. Uma pontuação maior ou igual a 3 seria um indicador para o uso de 

terapia anticoagulante. Apesar deste escore ter sido desenvolvido para profilaxia primária, 

ele também é usado para guiar a profilaxia secundária. 

Uma das dificuldades para aplicação de escores de profilaxia primária é que em países 

como o Brasil, frequentemente o diagnóstico da infecção pelo Trypanossoma é tardio ou 

não realizado. Por exemplo, em uma coorte de paciente com doença de Chagas, em 40% 

dos casos o diagnóstico só foi realizado após o primeiro evento cerebrovascular24. 

2.5.1 Etiologia cardioembolica\cardioaórtica 

Os pacientes agrupados dentro desse mecanismo de AVCi podem ter causas distintas de 

embolia. É possível que a gravidade do AVC, recorrência e até tratamento sejam 

diferentes conforme a etiologia17-22. Algumas classes de anticoagulantes podem ser 

eficazes para pacientes com determinadas enfermidades cardíacas e ineficazes em outras 

(ex. os anticoagulantes diretos são contraindicados em pacientes com válvulas metálicas). 

Estudos sugerem que o AVCi secundário a algumas cardiopatias (ex. FA) seja mais grave 

do que o causado por outras25-26. Esse fato pode estar relacionado ao tamanho do embolo 
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formado no coração, ao quadro inflamatório associado a cardiopatia e a fatores do 

paciente como idade e grau de fragilidade. Existem poucos estudos sobre características 

específicas do AVC cardioembolico da doença de Chagas e como ele se compara a outras 

etiologias cardioembolicas. No presente trabalho usaremos tanto o termo cardioembólico 

como cardioaórtico para representar essa etiologia. 

2.6 Tratamento da doença de Chagas 

O tratamento atual de pessoas infectadas com Trypanosoma cruzi  ainda é insatisfatório, 

principalmente nos casos crônicos14. Atualmente há duas drogas tripanocidas em uso, o 

benznidazol e o nifutimox , existindo uma proporção de cura de cerca de 65 a 85% em 

crianças e 100% em recém nascidos22. 

O tratamento deve ser instituído na fase aguda, nas infecções congênitas, nas formas 

crônicas em pacientes com menos de 18 anos, nos casos de acidentes de trabalho e na 

reativação em pacientes imunocomprometidos, como os pacientes HIV positivos22. Um 

estudo multicêntrico foi negativo em demonstrar eficácia do tratamento com benznidazol 

na cardiomiopatia crônica chagásica29. 

2.7Classificações etiológicas e topográficas do AVC isquêmico 

2.7.1 Classificação TOAST 

Uma classificação acurada do mecanismo do AVCi é indispensável para a avaliação do 

prognóstico e da taxa de recorrência, além de guiar as estratégias de prevenção 

secundária. Idealmente, uma classificação do subtipo de AVCi deve ser inequívoca, 

prática e de fácil aplicabilidade. 

A classificação etiológica desenvolvida para o estudo TOAST30 é baseada no quadro 

clínico e em exames como de imagem cerebral (TC/RM), cardíaco (Eco TT), das artérias 
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(Doppler e duplex das artérias extra-cranianas, arteriografia) e exames laboratoriais. O 

sistema TOAST é a ferramenta mais utilizada para categorizar os subtipos de AVCi. Foi 

desenvolvido na década de 90, utilizando a clínica e os exames existentes na época do 

diagnóstico. A classificação TOAST é simples e segue uma progressão lógica. Além 

disso, demonstrou razoável grau de concordância inter-avaliadores. 

O sistema de classificação TOAST inclui 5 categorias: 1) Aterosclerose de grandes 

artérias, 2) Cardioembolia, 3) Oclusão de pequenas artérias (lacunar), 4) AVCi de outras 

etiologias e 5) AVCi de etiologia indeterminada, investigação inconclusiva ou duas ou 

mais categorias. Inicialmente o médico se basearia na clínica e nas imagens e em seguida 

nos exames complementares. Uma importante parte da classificação é a habilidade de 

categorizar como provável – se o diagnóstico for consistente com um subtipo e os outros 

forem excluídos – e possível – quando a avaliação inicial (quadro clínico e imagem) 

sugerem um subtipo, porém os estudos complementares não foram realizados. 

O subtipo cardioembólico inclui oclusões arteriais presumidamente causadas por êmbolos 

originados no coração. As fontes cardíacas são divididas em fontes de alto e de médio-

risco, com base na evidência de suas relativas propensões para a embolia. Pelo menos 

uma fonte cardíaca para um êmbolo deve ser identificada para um possível ou provável 

diagnóstico de AVCi cardioembólico. Episódios de ataque isquêmico transitórios (AIT) 

ou AVCi em mais de um território vascular ou embolia sistêmica favorecem o diagnóstico 

clínico de AVCi cardioembólico. 

Com o sistema de classificação TOAST conseguimos distinguir ainda os pacientes com 

embolia secundária a doença cardíaca daqueles com embolia originada de aterosclerose 

de grandes artérias baseado nos perfis clínicos, fatores de risco e resultados dos exames 

diagnósticos. 
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O AVCi cardioembólico se distingue dos outros subgrupos pois os prognósticos a curto 

e longo prazo são diferentes. Além disso, a profilaxia secundária frequentemente envolve 

o uso de anticoagulação. Enquanto a probabilidade de embolia é alta entre pacientes com 

endocardite infecciosa, infarto do miocárdio (IAM) recente e doenças cardíacas como 

FA, outras condições como prolapso mitral ou prótese valvar biológica levam um risco 

bem menor. Lesões cardíacas como aneurisma de septo atrial, dilatação de apêndice atrial 

ou forame oval patente não tem uma relação causal bem definida com o AVCi. Assim, as 

alterações cardíacas são divididas entre médio e alto risco para embolia, devendo os 

pacientes com alterações associadas ao médio-risco realizar outros exames de 

investigação para excluir outras causas. 

Uma limitação do sistema TOAST é que uma série de exames diagnósticos são 

necessários, aumentando os custos. O sucesso na categorização do AVCi utilizando o 

sistema TOAST depende da capacidade do médico de relacionar todos os achados 

clínicos e laboratoriais. Outra limitação é que a escala classifica pacientes com mais de 

um mecanismo provável ou com discordância entre quadro clínico e laboratorial na 

categoria de AVCi de etiologia indeterminada.  

2.7.2 O algoritmo SSS TOAST e o CCS – Causative Classification System 

Recentes avanços em imagem e epidemiologia tornaram possível se chegar no 

mecanismo etiológico mais provável. O reconhecimento de determinados padrões de 

topografia em certos infartos agudos sugere mecanismos específicos. 

Assim foi desenhado um algoritmo chamado SSS -TOAST (Stop Stroke Study) que 

implementou avanços de imagem e epidemiologia para melhorar a acurácia do sistema 

TOAST e diminuir a proporção de pacientes com AVCi de causa indeterminada 31. 
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O sistema SSS-TOAST é composto pelos cinco subtipos de AVCi da classificação 

TOAST mas dividiu cada subtipo em três subcategorias: “evidente”, “provável” e 

“possível”; baseado no peso da evidência (Quadro 1). Interpretando uma decisão baseada 

num algoritmo de três passos, pode-se atribuir a causa com nível de evidência. Primeiro, 

o mecanismo deve ser considerado “evidente” somente se um único potencial mecanismo 

existir de acordo com uma das categorias causadoras conforme listadas no quadro 1. Em 

seguida, quando há mais de um mecanismo “evidente”, o sistema SSS- TOAST aponta 

um deles como mais provável baseado na presença de características específicas do 

AVCi. Terceiro, na ausência de qualquer causa “evidente” de AVCi, há busca de 

mecanismos “possíveis” que carregam um baixo ou incerto para AVC. Para a 

determinação do nível de confiança a ser atribuído a determinado mecanismo foi utilizada 

a melhor evidência publicada. O que separa um mecanismo “evidente” de outro 

“possível” é uma taxa de 2% ao ano de risco primário de AVCi pois este número é 

equivalente ao risco anual do primeiro AVCi ipsilateral associado a estenose carotídea 

maior de 50%. O risco primário de AVCi é definido como risco do primeiro evento 

associado com um mecanismo específico na ausência de um tratamento efetivo. Logo, 

uma fonte cardioembólica não pode “competir” com uma estenose carotídea ipsilateral 

maior que 50% como outro mecanismo “evidente” de AVCi, ao menos que a taxa anual 

de risco de AVCi primário exceda os 2%. No quadro 2 observamos a lista de fontes 

cardioembólicas de alto e baixo risco de relacionadas ao limiar de 2%.. 

O sistema SSS-TOAST, como outros sistemas de classificação causais, assume que todos 

os pacientes com AVC devem ser avaliados com uma série de exames básicos. O melhor 

uso do SSS-TOAST depende da realização de neuroimagem (TC, RM) , estudo de vasos 

intra e extracranianos (Ultra sonografia com doppler de vasos cervicais, Angio TC e RM 

intra e extra craniananas), monitorização do ritmo, função e estrutura cardíacas (ECG, 
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ECOtt), além de exames sanguíneos. Quando a investigação básica não indica uma fonte 

cardíaca, estados de hipercoagulabilidade e desordens imunológicas devem ser avaliadas 

de acordo com o nível de suspeição. 

Baseado neste algoritmo, em 2007, foi publicada a versão automatizada do sistema SSS-

TOAST chamada Causative Classification System (CCS) a fim de facilitar a utilização 

multicêntrica da escala32. Trata-se de um sistema acessado na internet que consiste num 

sistema de classificação baseado em questionário (http://ccs.martinos.org ou 

http://ccs.mgh.harvard.edu). Através de caixas de seleção assinaladas para avaliação 

clínica e de exames complementares, faz uma avaliação automatizada que resulta no 

subtipo do AVCi além da descrição da classificação. 

Em 2010, Ay e colaboradores demonstraram através da aplicação da ferramenta CCS em 

13 centros de AVC, de 8 países não envolvidos com o desenho e desenvolvimento do 

CCS, que há boa concordância entre examinadores com valores de kappa aproximados 

dos valores encontradas pelo desenvolvedores do algoritmo33. 

Dessa maneira, o CCS permite uma rápida análise, com excelente confiança, sugerindo 

uma utilidade potencial em melhorar a acurácia na classificação dos AVCi nos estudos 

multicêntricos ou base de dados nos quais a classificação do subtipo de AVCi é 

imprescindível. 

O sistema TOAST identifica um mecanismo por AVCi e ignora a interação que pode 

ocorrer entre dois ou mais mecanismos evidentes. O AVCi geralmente é o resultado final 

de múltiplas anormalidades. Os neurologistas devem levar em consideração que a decisão 

do tratamento do AVCi requer uma avaliação mais ampla, não apenas especificando a 

causa, mas o resultado de uma interação de fatores. O sistema SSS-TOAST e o CCS 

TOAST, com grande confiabilidade e capacidade de identificar a etiologia dos AVCis, 
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pode prover um paradigma de consenso para melhorar os estudos dos subtipos da doença 

cerebrovascular isquêmica. Apesar dessas melhoras nos novos sistemas de classificação, 

ainda se mantém um número razoável de casos considerados indeterminados33. 

Para redução dos casos indeterminados há outros mecanismos que podem ajudar as 

classificações clínicas como RM cardíaca para determinação de alterações menores, 

monitores cardíacos implantáveis prolongados, RM de abdômen para avaliar embolia 

sistêmica além de marcadores inflamatórios, que geralmente estão aumentados em causas 

ateroscleróticas (referencias aqui). Além disso, características clínicas (como presença de 

AIT prévio em mesma topografia, amaurose fugaz, etc...) e de imagem (topografia e 

tamanho da lesão das isquemias podem auxiliar na determinação etiológica34-37 
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2.7.3 A classificação ESUS – Embolic stroke of undetermined source 

Devido ao elevado percentual de AVCis’ classificados como  criptogênicos, em 2014 foi 

criada uma nova definição, a de AVC embólico de origem indeterminada ou ESUS, como 

é sua sigla em inglês38. 

Existe evidência de que boa parte dos eventos cerebrais isquêmicos sem etiologia na 

verdade são cardioembólicos. O impacto em não se realizar a adequada profilaxia 

secundária nestes casos é potencialmente enorme. Por isso, o critério ESUS foi criado, 

justamente para se tentar agrupar os casos sem etiologia que têm características comuns 

que podem potencialmente ser de origem embólica (ainda que sem fonte definida)38. 
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Os critérios para a definição do ESUS são: AVC detectado por TC ou RM, não lacunar, 

ausência de aterosclerose intra ou extracraniana causando estenose maior ou igual a 50% 

do lúmen do vaso, ausência de fator de risco maior de cardioembolia e ausência de outra 

causa específica detectada como vasculite, dissecção, vasoespasmo ou uso de drogas38. 

Estudos prospectivos usando essa definição são necessários para a determinação de qual 

profilaxia secundária seria mais adequada nos casos que se classificam como ESUS. É 

possível que a etiologia do ESUS varie conforme a faixa etária e quantidade de fatores de 

risco dos pacientes. Por exemplo, em pacientes com mais de 75 anos e poucos fatores de 

risco, FA paroxística parece ser uma causa importante. Por outro lado, em pacientes mais 

jovens, com múltiplos fatores de risco, o desprendimento de placas de artérias sem 

estenose significativa (mecanismo aterotrombótico) pode ser a etiologia mais provável.   

A aplicação deste critério na população com doença Chagas e AVCi pode potencialmente 

ajudar  a determinar uma possível etiologia e o manejo terapêutico. 

 

2.7.4 A escala modificada de Rankin 

Diversas escalas de funcionalidade são utilizadas em neurologia, sendo a escala 

modificada de Rankin (EMR) uma das mais usadas em estudos que abordam as doenças 

cerebrovasculares.  

Trata-se de uma escala simples, com pontuação que varia de zero a seis, em ordem 

crescente de dependência e comprometimento funcional. Zero seria o paciente sem 

nenhuma sequela após um ictus vascular e seis seria óbito. 

Apesar de ser de fácil aplicação, geralmente é necessária a entrevista presencial com o 

paciente. Pensando nesta dificuldade, foi desenvolvido um algoritmo estruturado de 

realização da EMR por telefone. Esse algoritmo foi validado na língua portuguesa e no 

Brasil39. 
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A aplicação desta escala na população com AVC e doença de Chagas pode 

potencialmente preencher uma lacuna importante no conhecimento no prognóstico da 

doença cerebrovascular nesta população. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A doença de Chagas segue sendo uma importante causa de AVCi no Brasil e em países 

endêmicos. Apesar disso ainda há lacunas importantes no conhecimento sobre fatores 

causais, prevenção secundária, fatores associados e desfechos nesta população.  

Trata-se de uma condição na qual o correto diagnóstico e manejo da doença, 

principalmente nos casos com cardiomiopatia, pode potencialmente prevenir a ocorrência 

de novos eventos cerebrovasculares. 

Além disso, não há muitos estudos populacionais no Brasil, como seria esperado para um 

país endêmico. Neste trabalho, pretendemos colaborar com a análise de uma amostra 

populacional de uma rede de hospitais de reabilitação (nove no total), espalhados pelas 

principais regiões do Brasil. 
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4 OBJETIVOS 

O objetivo principal deste projeto é descrever os subtipos de AVCi ocorridos em pacientes 

com doença de Chagas no período estudado.  

São objetivos secundários: 

1 Descrever também presença das comorbidades mais comuns e dos acometimentos 

cardíacos apresentados pela população  

1.2 Aplicação de uma escala comumente utilizada para prevenção secundária e risco de 

embolia cardíaca14 em uma população com AVCi e doença de Chagas e avaliação de 

correlação entre as etiologias e pontuação da mesma.  

1.3 Aplicação dos critérios de AVC embólico de causa indeterminada38 nos casos sem 

definição etiológica (indeterminados), visando determinar quantos destes se configuram 

causas embólicas não diagnosticadas. 

2 Avaliação de recorrência de AVCi e desfechos vasculares, mortalidade e grau de 

incapacidade dos pacientes, assim como variáveis preditoras de recorrência e 

mortalidade. 

3 Avaliar características clínicas e de imagem (topografia vascular) dos AVCi’s de causa 

indeterminada, comparando-os com os de etiologia cardioaórtica da mesma população. A 

finalidade é saber se os pacientes com doença de Chagas e AVC de causa indeterminada 

tem características semelhantes aos pacientes com doença de Chagas e causa 

cardioaórtica.  

   3.1. Avaliar características clínicas e de imagem (topografia vascular) dos AVCi de 

etiologia cardioaórtica em pacientes com doença de Chagas, comparando-os com os de 
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pacientes com FA (não chagásicos) e AVC, com igual classificação etiológica, escolhidos 

dentro da rede SARAH. A finalidade é saber se os AVCs da cardiopatia da doença de 

Chagas tem gravidade diferente dos de  outras cardiopatias, como a FA. 
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5 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de coorte histórica que utilizou dados de prontuários eletrônicos 

de pacientes atendidos na rede SARAH de hospitais de reabilitação entre 2009 e 2013. 

Nesses documentos se incluem evoluções médicas e de equipe multiprofissional, 

resultado de exames séricos e de imagem, além de dados sociodemográficos. Os pacientes 

foram seguidos até 2017 com consultas ambulatoriais ou contato telefônico quando 

faltaram a última consulta no referido ano. Os AVCi foram classificados segundo o 

modelo Stop Stroke Study TOAST (SSS TOAST)33 e os pacientes foram separados de 

acordo com a região demográfica 

5.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos todos os pacientes com doença de Chagas e AVCi. A infecção pelo 

trypanosoma foi definida quando houve positividade em dois estudos sorológicos 

(imunofluorescência e hemaglutinação indireta).  

5.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos pacientes abaixo de 18 anos de idade e aqueles que não possuíam 

confirmação radiológica do AVCi, além daqueles que não apresentavam exames 

complementares ou informações relevantes para a classificação etiológica do mesmo. Isso 

pode eventualmente ocorrer em unidades do SARAH sem acesso a esses exames.  

5.3 Classificação etiológica e topográfica 

A etiologia dos AVCi’s foi determinada aplicando-se a classificação SSS TOAST por 

meio do uso do sistema eletrônico validado (CCS – causative classification system)32 

disponível em http://ccs.martinos.org ou http://ccs.mgh.harvard.edu, realizada por dois 

neurologistas que não atenderam diretamente nenhum dos sujeitos. Eles estavam cegos à 
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classificação TOAST originalmente usada na investigação inicial do paciente. Para 

divisão da classificação etiológica foi considerado o local de nascimento do paciente, pois 

provavelmente foi o lugar da infecção (ciclos migratórios tendem a ir de lugares 

endêmicos a não endêmicos2).  Para classificação topográfica, foram utilizados os 

territórios vasculares intracranianos clássicos40, também realizada por dois neurologistas 

cegos aos demais dados dos pacientes. Foi usada como população controle para 

comparação topográfica os pacientes com fibrilação atrial diagnosticada e AVCi 

admitidos no mesmo período que os pacientes chagásicos. Ao compararmos as 

topografias vasculares entre pacientes chagásicos cardioembólicos, chagásicos não 

cardioembólicos e FA, escolhemos a maior unidade da rede por termos maior 

uniformidade no diagnóstico da mesma. A coleta de dados foi feita por revisão dos dados 

de admissão e de exames contidos em prontuário eletrônico. Em casos específicos, a 

discussão ou interpretação dos resultados dos exames cardiológicos foi realizada em 

conjunto com a equipe de cardiologia do hospital. Os cardiologistas procurados também 

não tinham atendido os pacientes do estudo. Os exames de neuroimagem foram 

reavaliados e discutidos, quando necessário, com a equipe de radiologia do hospital. 

Baseados nos exames de imagem, os pacientes foram classificados de acordo com a 

topografia vascular acometida. 

5.4 Aplicação da escala de embolia IPEC\FIOCRUZ e critério ESUS14,38 

A aplicação da escala de risco de embolia e dos critérios para embolia de fonte 

indeterminada foi feita mediante avaliação de dados no prontuário, também por um 

neurologista que não atendeu originalmente o paciente.  Ao se avaliar o escore de 

embolia, dividimos os pacientes em dois grupos (<3 e >=3), já que este ponto de corte é 

usado para avaliar a necessidade de anticoagulação como profilaxia primária 
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5.5 Avaliação de desfechos e escala modificada de Rankin 

A avaliação de desfechos foi feita em todos os pacientes, ou utilizando as informações 

disponíveis no prontuário naqueles que continuavam em acompanhamento no serviço 

(com última consulta até um ano antes do período final de análise que foi em dezembro 

de 2017) ou através de contato telefônico nos pacientes que tinham recebido alta ou que 

perderam seguimento. 

Os pacientes foram classificados de acordo com a EMR de incapacidade. Foram avaliados 

também eventos cardiovasculares (recorrência de AVCi, ocorrência de AVC hemorrágico 

e IAM) no tempo decorrido desde o primeiro ictus até a conclusão do estudo. O risco 

cardiovascular foi medido pelo escore CHA2DS2-VASc 41. Foi avaliado também o uso 

correto de profilaxia secundária de acordo com a etiologia, além de disfunção vesical ou 

intestinal após o evento cerebrovascular. Também avaliamos déficit cognitivo pela 

aplicação do mini exame do estado mental como rastreio em todos os pacientes, os pontos 

de corte usados foram os validados para população brasileira e escolaridade, usados em 

outros estudos com pacientes com AVCi e DC18. Nos pacientes afásicos foram 

considerados exames que avaliam função executiva como teste de trilhas A e teste de 

dígitos, associados à dependência de atividade de vida diária não relacionada à afasia ou 

déficit motor 42. 

Nos casos em que houve necessidade, foram utilizadas ferramentas validadas para a 

população brasileira para aplicação de escalas de desfecho – EMR -  por telefone39. Foi 

optado por este tipo de avaliação, pois muitos pacientes residem longe da unidade de 

atendimento e seria difícil e contraproducente aos mesmos voltarem apenas para realizar 

uma escala funcional simples. Nestes casos, foi solicitado consentimento verbal quando 
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do contato telefônico, e as informações referentes ao desfecho foram utilizadas somente 

quando este foi fornecido pelo paciente ou responsável. 

5.6 Análise estatística  

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o programa SPSS IBM® versão 

23. As variáveis contínuas foram expressas como médias com desvio padrão para 

variáveis normalmente distribuídas e como faixas medianas e intervalos interquatis para 

variações não normalmente distribuídas. O teste t de Student e o teste de Mann-Whitney 

foram utilizados para comparações. As variáveis categóricas, como as classificações 

etiológicas foram expressas como proporções e comparadas com o teste do qui-quadrado 

ou o teste exato de Fisher. O coeficiente Kappa foi utilizado como uma medida de 

concordância entre os dois neurologistas que determinaram o diagnóstico etiológico. Para 

avaliar a distribuição geográfica e espacial da doença de Chagas nos pacientes com AVCi, 

utilizamos métodos de análise de dados baseados em estatísticas e algoritmos que foram 

implementados no software TerraView 4.2.2 

Para avaliação do resultado da mortalidade, utilizamos as variáveis de linha de base 

anteriormente mencionadas para testar a robustez de qualquer associação, utilizando a 

mortalidade aos 14 anos como variável dependente. Modelos adicionais aplicados para 

análise de dados incluíram análise univariada usando o método de Kaplan-Meier e o teste 

log-rank. O modelo de regressão de Cox foi utilizado para análise multivariada de todas 

as variáveis mostrando um valor de p ≤ 0,2 usando análise univariada. As curvas de 

sobrevivência para fatores estatisticamente significativos foram calculadas. Para 

determinar se as variáveis independentes eram constantemente proporcionais com o 

tempo, utilizamos gráficos para descrever variáveis (registro-log-log) mostrando curvas 

sem cruzamento para variáveis estatisticamente significativas. 
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Um modelo de análise de regressão logística múltipla foi utilizado para analisar as 

mesmas variáveis (excluindo a recorrência de AVCi) para avaliar as taxas de recorrência. 

Variáveis com valor de p ≤ 0,2 foram avaliadas utilizando análise multivariada. O odds 

ratio foi utilizado para medir a associação derivada da análise de regressão logística. Os 

valores de P ≤ 0,05 foram considerados significativos utilizando análise multivariada para 

ambos, mortalidade e recorrência. Para comparação entre topografias vasculares de 

pacientes com FA e doença de Chagas foi utilizado o qui quadrado, e para concordancia 

entre classificação topográfica entre neurologistas, o teste Kappa. Um intervalo de 

confiança de 95% foi calculado para todas as análises. Para comparação entre a população 

chagásica e com FA não chagásica, não foi feito pareamento por idade e sexo. 

5.7 Aspectos éticos 

Os aspectos éticos e as implicações legais foram respeitados de acordo com a resolução 

466 de 12/12 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras envolvendo seres humanos. Em se tratando de uma pesquisa 

observacional, não houve uso experimental de sujeitos, para tanto foi garantido o sigilo 

aos informantes e proteção à privacidade dos sujeitos. Foi elaborado um termo de isenção 

de termo de esclarecimento livre e esclarecido com base nas características acima 

descritas. 

Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital SARAH Brasília, e está 

cadastrado no site da plataforma Brasil sob o número de protocolo CAEE 

52556615.7.0000.0022. 
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6 RESULTADOS   

Foram identificados 449 pacientes que contemplaram os critérios de inclusão (doença de 

Chagas e AVCi) em toda a rede SARAH, de um total de 7.729 pacientes admitidos na 

rede SARAH com diagnóstico de AVCi. Foram excluídos 170 pacientes, 123 sem 

evidencia sorológica para doença de Chagas e 47 sem confirmação de AVC isquêmico na 

exame de neuroimagem. No final, 279 pacientes (3,6% de todos pacientes com AVCi) 

foram analisados com seguimento até 2016 (média de  6,1 anos). A idade média no ictus 

foi de 61 anos, 65% eram mulheres e o tempo médio do evento até hospitalização para 

reabilitação foi de 3,1 anos. Ocorreram 10% de óbitos na coorte. A figura 2 mostra a 

distribuição geográfica dos pacientes no país. 

Em relação a investigação etiológica, o exame de ECG foi realizado em todos os 

pacientes, o Eco TT foi realizado em 100%. A TC de encéfalo foi realizada em 54% dos 

pacientes, RM em 38% e ambos os métodos em 8%. Aproximadamente 15% dos 

pacientes foram investigados para trombofilias, com resultado positivo em 4%. 

A tabela 1 descreve as principais características na população, dividindo entre 

sobreviventes e não sobreviventes. Os achados de ECG mais comuns foram 

anormalidades de repolarização ventricular (20%) e FA (12%). Os principais achados do 

Eco TT foram disfunção diastólica ventricular (35%) e exame normal (24%). A tabela 2 

demonstra os resultados por macro-região do país. 

Em relação a etiologia, a classificação SSS\CCS TOAST demonstrou um discreto 

aumento de causas cardioembólicas (52,7% versus 44,4%) quando comparada a 

classificação TOAST. Além disso, houve um aumento de 2,5 vezes das causas 

aterotrombóticas (25% vs 10,8% - juntando doença de pequenos vasos e grandes vasos) 

e redução em mais de 50% das causas indeterminadas (tabela 3 e 4). Nós classificamos 
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como ESUS 85% dos pacientes com etiologia indeterminada de acordo com o SSS / CCS 

TOAST. O uso de profilaxia secundária (anticoagulantes ou antiplaquetários) foi relatado 

por 91% dos pacientes. Embora a maioria dos AVC’s tenha sido secundária à embolia 

cardioaórtica, a maioria dos pacientes não recebeu profilaxia com anticoagulante (apenas 

30% relataram tal uso) (Tabela 1).  Houve ótima concordância dos dois neurologistas na 

classificação etiológica CCS TOAST (coeficiente Kappa 0,9, P valor de 0,03, intervalo 

de confiança de 95% 0,77-0,99). As tabelas 5 e 6 demonstram respectivamente as 

etiologias por unidade da rede e por macrorregiões do país.  

Setenta e oito por cento dos pacientes tiveram uma pontuação de 1 ou 2 no escore de 

embolia e 22% uma pontuação de 3 ou mais. Ao se investigar a relação deste escore com 

a classificação etiológica SSS TOAST, observamos que 65% dos pacientes com etiologia 

cardioaórtica foram classificados como baixo risco (<3) de embolia (tabela 7). 

- Mortalidade: 

Os pacientes foram divididos em dois grupos: sobreviventes (90%) e não sobreviventes 

(10%). Uma predominância feminina foi observada em ambos os grupos (64% versus 

75%, respectivamente). A principal etiologia em ambos (sobreviventes e não-

sobreviventes) os grupos foi cardioembólica (52% vs. 53%, respectivamente). O 

ecocardiograma transesofágico não foi realizado no grupo de não sobreviventes e o 

monitoramento por Holter de 24 horas foi realizado em apenas um paciente desse grupo. 

Assim, essas variáveis não foram incluídas na análise multivariada. A Tabela 1  resume 

os achados em ambos os grupos. 

A análise univariada mostrou que a idade no início do AVC, alcoolismo, EMR inicial, 

DM, déficit cognitivo, disfunção da bexiga, disfunção intestinal e um escore CHA2DS2-

VASc ≥ 2 foram significativamente associados a um desfecho fatal, considerando um 

valor de p <0,1. Todas as demais variáveis apresentaram uma proporção similar nos dois 
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grupos sobreviventes e não sobreviventes. Quando apenas os pacientes com FA foram 

analisados, os escores médios de CHA2DS2-VASc não diferiram entre os grupos. 

O modelo de regressão Cox multivariada mostrou que apenas a idade no início do AVC, 

alcoolismo, DM, EMR inicial e disfunção vesical permaneceram significativas (tabela 8). 

Os gráficos de sobrevivência que mostram curvas não cruzadas em relação a essas 

variáveis são mostrados na Figura 3 . 

- Recorrência: 

Para avaliar o resultado da recorrência, utilizamos as mesmas variáveis que analisamos 

para o desfecho da mortalidade. Descobrimos que a idade (maior) no início do AVC foi 

um fator protetor porque cada ano adicional reduziu o risco de um novo evento 

cerebrovascular em 4,4%, além de reduzir o risco de déficit cognitivo pós-AVC. EMR 

inicial, sexo feminino e etiologia embólicos\cardioaórticos foram fatores de risco para 

recorrência. Embora a análise univariada tenha sugerido que o uso de anticoagulantes foi 

um fator protetor significativo, essa variável não permaneceu significativa após a 

aplicação de análise multivariada (tabela 9).   

Ao avaliarmos os desfechos, utilizando-se a EMR, vemos metade dos casos com 

pontuação de 3 ou 4 (50,9%). Ao tabularmos a incapacidade com a classificação 

etiológica, observamos que a maioria dos pacientes com EMR>=3 foram classificados 

como etiologia cardioaórtica, porém sem significância estatística (p=0,720)  (tabela 10). 

- Comparação de pacientes com AVCi com doença de Chagas e etiologia 

cardioembólica versus doença de Chagas e etiologia indeterminada versus FA sem 

doença de Chagas  

A artéria cerebral média (ACM) foi a topografia predominante tanto nos pacientes com 

FA quanto nos com doença de Chagas de etiologia cardioembólica e etiologia 
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indeterminada (Tabela 11). Nos pacientes com doença de Chagase AVCi cardioembólico, 

a ACM e hemodinâmico (“watershead”) constituíam 92% dos locais de AVC.  Já nos 

grupos de pacientes com doença de Chagas e etiologia indeterminada e de paciente com 

FA sem doença de Chagas, o segundo território mais prevalente foi vertebrobasilar, 

seguido por watershead, porém essa diferença não foi significância estatística (p = 0,064). 

A Tabela 12 ilustra análise considerando todas as principais topografias entre os 3 grupos 

simultaneamente. 

Se forem consideradas subdivisões de ACM, a divisão inferior da ACM foi a mais 

prevalente (23%) no grupo de pacientes com doença de Chagas e causa cardioembólica, 

enquanto infartos lenticulostriados profundos – ACM profunda ("comma shape") 

predominaram nos pacientes com doença de Chagas e causa indeterminada (p=0,064). 

Nos pacientes com FA e sem doença de Chagas, o território completo de ACM e a divisão 

superior foram mais freqüentes (18% e 16% respectivamente), seguidos de ACM inferior 

e ACM profunda (14% cada) (p=0,064), como demonstrado na tabela 12. 

A EMR inicial no grupo de doença de Chagas indeterminado e  cardioembólica foi de 3 

e 3,3, respectivamente, e no grupo FA foi 3,5 (qui quadrado: 10, p valor 0,033). Houve 

maior mortalidade no grupo FA, apesar de não haver significância estatística (tabela 11). 
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7 DISCUSSÃO 

Embora vários estudos1,2;5 tenham descrito relação entre AVCi e doença de Chagas, a 

epidemiologia, a etiologia e o prognóstico desses pacientes ainda não são completamente 

entendidos2. A maioria dos casos de é de origem cardioembólica, considerando que o 

estágio crônico da doença tende a afetar o coração e leva ao desenvolvimento de arritmias 

e cardiomiopatias5;22. No entanto, AVCi em pacientes sem acometimento cardíaco 

também foi relatado20. O sistema de classificação etiológica SSS / CCS TOAST foi 

superior na diferenciação de causas AVCi na nossa amostra populacional, mostrando uma 

redução nas causas indeterminadas e aumentando a percentagem de causas 

cardioembólicas. Isto é importante para estratégias de prevenção secundária. Em nossa 

população, houve alta prevalência de fatores de risco cardiovasculares tanto para casos 

com cardioembolismo como para outras etiologias. 

A forte correlação entre etiologia indeterminada e classificação ESUS sugere que nessa 

população, a maioria dos casos indeterminados são na verdade eventos embólicos, com 

etiologia cardioembólica sendo a mais provável causa dos mesmos. Nesta amostra, mais 

de 85% dos indeterminados poderiam ser classificados como ESUS. Se mais métodos 

mais sofisticados de investigação cardiovascular, como a monitorização contínua a longo 

prazo, fossem aplicados nesta população, é possível que mais causas cardioembólicas 

tivessem sido encontradas38. 

Nesta amostra, aplicando a pontuação do IPEC / FIOCRUZ, descobrimos que mais da 

metade dos pacientes com AVC’i cardioembólicos foram pontuados como baixo risco de 

embolia (pontuação < 3). É importante notar que neste estudo, o escore foi aplicado a 

uma população que já teve o evento vascular. É possível que, se a pontuação tivesse sido 

aplicada antes da ocorrência de ictus vascular, os escores pudessem ser ainda mais baixos 
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do que os que encontramos, resultando em mais pacientes sendo categorizados como 

tendo um baixo risco de cardioembolismo. 

Justamente por ter sido aplicado em uma população que já apresentou o ictus vascular, 

nosso estudo não é o mais indicado para avaliação deste escore. Pode ser que a sua 

aplicação numa grande coorte de pacientes sem doença arterial estabelecida (prevenção 

primária) tenha uma boa acurácia em identificar os pacientes com alto risco de embolia.  

Nosso segundo estudo descobriu que fatores individuais estão associados à mortalidade 

após AVCi  em pacientes com doença de Chagas, como DM, alcoolismo, EMR inicial, 

idade de início do AVC, e disfunção vesical. Em pacientes sem doença de Chagas, DM é 

um fator clássico associado com maior mortalidade nos casos AVCi, demonstrando um 

aumento maior do que o dobro do risco de morte, conforme relatado por um estudo 

anterior43. Quanto ao maior risco de morte observado em pacientes diabéticos é atribuído 

a um risco maior de desfechos cardiovasculares, incluindo IAM43. 

O alcoolismo é um risco para HAS, FA, cardiomiopatia, e DM, o que explica sua 

contribuição para um maior taxa de mortalidade44-46. Um estudo demonstrou uma 

associação em forma de J entre ingestão de álcool em pacientes com AVCi e morbidade 

e mortalidade 46. No entanto o alcoolismo pode ser também considerado um fator 

confundidor, considerando que ele pode aumentar incidência de arritmias cardíacas e 

AVC cardioembólico, um estudo prospectivo nessa população poderia avaliar o impacto 

desse fator de maneira mais adequada. Uma maior EMR inicial poderia correlacionar com 

um maior grau de complicações médicas, o que explica sua associação com uma maior 

mortalidade. Pacientes mais velhos apresentaram maior risco de mortalidade, 

provavelmente atribuível a uma menor expectativa de vida e possíveis complicações 

médicas. 
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A prevalência de disfunção vesical em nosso estudo não diferiu de outras populações com 

AVC 47,48. Há maior prevalência de infecção do trato urinário e bacteriúria, que 

contribuem para a disfunção vesical em pacientes com AVC48 e complicações decorrentes 

dessas infecções podem justificar a associação com mortalidade encontrada no nosso 

estudo.  

Estudos epidemiológicos anteriores revelam prevalência de 35% de arritmias e disfunção 

cardíaca em mortes relacionadas à doença de Chagas, embora estas não necessariamente 

a causa da morte49. Nosso estudo não encontrou uma associação entre anormalidades 

cardíacas e mortalidade, sugerindo que os fatores de risco individuais e funcionais (estes 

últimos como sequelas do evento isquêmico medido pela EMR), são mais associados ao 

risco de morte do que o acometimento cardíaco causado pela doença de Chagas. Usando 

análise multivariada, descobrimos que a idade avançada foi um fator de proteção em 

relação à recorrência do AVC. O risco de AVCi é cumulativo com o tempo. Assim, parece 

plausível pacientes mais idosos apresentem menor risco de recorrência porque quanto 

menor menor a expectativa de vida, menor seu risco de recorrência. Outra explicação 

possível é que alguns pacientes muito idosos podem ter morrido antes de entrar em nosso 

estudo, levando a um viés de seleção. 

Além de sua associação com a mortalidade, a EMR inicial mostrou correlação com 

recorrência. Pacientes com maior incapacidade poderiam potencialmente mostrar um 

maior grau de complicações médicas, o que poderia afetar a profilaxia secundária e 

aumentar o risco de eventos vasculares. A etiologia embólica cardio-aórtica é um forte 

fator de risco associado com recidiva, mostrando um aumento de 2,4 vezes do risco. 

Curiosamente, o sexo feminino foi mais significativamente associado com o risco de 

recorrência (OR 2,71). Este achado pode ser devido ao aumento de fatores de risco 

vasculares observados em mulheres50. A maioria dos pacientes em nosso estudo que 
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teoricamente necessitavam anticoagulação não o recebeu, o que pode explicar por que a 

análise multivariada não mostrou este ser um fator de proteção estatisticamente. Embora 

o déficit cognitivo tenha se mostrado um fator de proteção para recorrência, nossa 

população apresentou menor prevalência de déficit cognitivo comparado a outras coortes, 

que poderia ser caracterizado por um viés de seleção51. Outra explicação é que o déficit 

cognitivo foi associado com mortalidade quando avaliada usando análise univariada; 

portanto, uma maior taxa de mortalidade nesses pacientes poderia explicar menores taxas 

de recorrência. Observamos que um exame normal de ETT era comum em pacientes com 

doença de Chagas e AVCi, o que poderia ser um fator de confusão na determinação 

precisa da etiologia e administração de profilaxia secundária correta. Dado o fato de que 

a etiologia cardioembólica possui uma associação significativa com recorrência de AVC, 

esforços para identificar fatores ligados a esta etiologia deve ser considerados, como 

maior uso de RM cardíaca, RM abdominal para avaliação de infartos sistêmicos 

concomitantes e monitores cardíacos inseríveis22,49. 

No nosso terceiro estudo, os achados indicaram ausência de diferenças no envolvimento 

topográfico arterial pacientes com AVCi e FA e doença de Chagas de etiologias 

indeterminadas e cardioembólicas. Envolvimento da ACM foi predominante em ambos 

os pacientes com FA e doença de Chagas, o que não é surpreendente já que geralmente é 

o território mais habitualmente envolvido no AVC isquêmico. Além disso, mesmo 

quando compararamos as subdivisões da ACM, não foi observada diferença significativa 

entre os grupos. Foi interessante observar que a divisão inferior da ACM e territórios 

profundos ACM foram observadas em mais da metade dos pacientes com doença de 

Chagas e etiologia indeterminada. O ramo inferior da ACM pode estar associado a 

êmbolos cardíacos, possivelmente devido a alterações anatômicas e fatores 

hemodinâmicos52,53. Esse achado pode sugerir que causas cardíacas que não são 
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facilmente diagnosticadas, tais como FA intermitente ou outras causas de trombos 

cardíacos, podem estar presentes neste subgrupo. Uma investigação cardíaca mais 

sofisticada deve ser conduzida nesses pacientes. Além disso, um ensaio clínico 

comparando agentes antiplaquetários com anticoagulantes pacientes com doença de 

Chagas e AVCi de causa desconhecida deveria ser conduzido. 

Outro achado interessante foi que um número maior de pacientes com doença de Chagas 

e anormalidades cardíacas apresentava lesões hemodinâmicas (“watershead”). Entretanto 

isso não alcançou significância estatística, provavelmente por causa do pequeno tamanho 

da amostra. Pacientes com doença de Chagas e cardiomiopatia podem estar mais 

propensos a apresentar disfunção autonômica do que pacientes com FA ou doença de 

Chagas sem cardiopatia. Esta hipótese é reforçada por estudos prévios de despovoamento 

neuronal nos gânglios parassimpáticos e denervação simpática generalizada em 

indivíduos com doença de Chagas 54. Estudos prospectivos avaliando disautonomia nessa 

população poderiam esclarecer melhor a etiologia desses casos. 

Nosso estudo mostrou que os pacientes com FA e AVCi apresentaram pior desfecho 

funcional e maior mortalidade que pacientes com doença de Chagas. A taxa de 

mortalidade extremamente baixa (2,3%), mesmo em pacientes com doença de Chagas 

cardioembólica contribuiu para essa diferença. Embora não tenha sido observada 

diferença nos territórios vasculares, não medimos o tamanho das lesões que pode ter sido 

maior em pacientes com FA do que naqueles com outras etiologias. Isto poderia ser 

potencialmente explicado pelo maior tamanho de êmbolo em pacientes com FA do que 

naqueles com doença de Chagas 55-56. Pior resultado funcional e maior taxa de 

mortalidade em pacientes com FA comparado com outras causas de AVC são bem 

descritos na literatura55. Alternativamente, pacientes com FA e AVCi podem apresentar 

outras complicações, como arritmias, que também podem contribuir para maiores taxas 



53 
 

de mortalidade. Como no nosso estudo, a idade não diferiu entre os grupos, essa variável 

não explica esses achados. Outra possível explicação é que pacientes com FA possam 

apresentar mais comorbidades do que pacientes com doença de Chagas. Embora a 

prevalência de fatores de risco clássicos tenha sido semelhante entre os grupos, doenças 

não mensuradas aqui ou fragilidade podem justificar o pior desfecho observado em 

pacientes com FA.  

Em nossa coorte, o declínio cognitivo foi mais freqüentemente observado em pacientes 

com FA do que naqueles com doença de Chagas. Isso  poderia ser explicado por lesões 

isquêmicas mais extensas, como discutido acima.. Além disso, vários estudos 

demonstraram a associação de FA à demência, tanto do tipo vascular quanto causada pela 

doença de Alzheimer. A FA está associada à demência mesmo em doentes sem AVC, 

possivelmente devido a um maior estado inflamatório e comprometimento do fluxo 

sanguíneo cerebral18;57. 

Em nossa população de estudo, nenhum dos pacientes com doença de Chagas e AVC de 

causa indeterminada usou anticoagulantes como prevenção secundária, provavelmente 

por escolha do médico assistente. Uma maior recorrência foi mais observada neste 

subgrupo do que nos outros dois grupos (15% vs. 10% no doença de Chagas 

cardioembólico e 12% no grupo FA, P = 0,07). Uma explicação para esse fenômeno é 

que alguns pacientes classificados com causa indeterminada podem ter etiologia 

cardioembólica não diagnosticada. 

Observou-se maior frequência de eventos hemorrágicos, tanto de transformação 

hemorrágica como de AVC hemorrágico,  em pacientes com etiologia cardioembólica 

(FA e  doença de Chagas cardioembólico) em comparação com aqueles com etiologia 

indeterminada (25% vs. 10% para ambos, P = 0,01). Essa diferença pode ser parcialmente 

atribuída ao uso de drogas anticoagulantes em pacientes com causas cardíacas 
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conhecidas. Alternativamente, como transformação hemorrágica é um marcador de 

recanalização de êmbolos cardíacos56.  Sua baixa freqüência no grupo de pacientes com 

doença de Chagas e etiologia indeterminada pode indicar que aterosclerose e inflamação, 

ao invés de embolia cardíaca, são os principais mecanismos de AVCi neste subgrupo. 

Finalmente, nosso estudo possui pontos fortes. Primeiro, foi realizado em uma rede de 

reabilitação multicêntrica quaternária que assegurava uma pesquisa etiológica razoável e 

o acompanhamento dos pacientes. Assim, um número significativo de pacientes foi 

incluído. Segundo, escalas como o mini-exame do estado mental e EMR são 

rotineiramente utilizadas, o que aumenta a precisão dessas variáveis. Como a  transmissão 

vetorial de Trypanosoma cruzi é considerada erradicada do Brasil desde 200658, os 

estudos prospectivos serão cada vez mais difíceis de realizar. 

Entretanto, nosso trabalho também apresenta limitações. Primeiro, foi um estudo de 

natureza retrospectiva. Segundo, houve um lapso de tempo prolongado entre ictus e 

hospitalização.  Portanto, alguns pacientes podem ter mostrado recorrência ou morreram 

antes terem sido admitidos no programa de reabilitação. Terceiro, os dados foram obtidos 

a partir de registros médicos que não foram compilados como dados de pesquisa. E 

finalmente, os pacientes que apresentaram sequelas menores ou desfecho fatais e, 

consequentemente não procuram centros de reabilitação não foram incluídos, o que 

poderia ter levado a um viés de seleção. 
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8 CONCLUSÕES  

Em paciente com doença de Chagas e AVCi, a classificação CCS\SSS TOAST parece ser 

superior em identificar corretamente os pacientes com etiologia cardioembólica e 

potencialmente otimizar a profilaxia secundária e reduzir recorrência. O escore de 

embolia IPEC\FIOCRUZ não identifica os pacientes com maior risco de embolia 

cardiogênica. 

Fatores individuais como EMR iniciais, idade em ictus, alcoolismo, DM e disfunção 

vesical mostram uma correlação significativa com o da mortalidade após AVCi em 

pacientes com doença de Chagas. Pelo menos três dessas variáveis são modificáveis com 

intervenções médicas após o AVC e podem alterar a história natural desses pacientes. 

Descobrimos que o sexo feminino, a EMR inicial e a etiologia cardioaórtica 

correlacionaram-se com um maior risco de recorrência de AVC em pacientes com doença 

de Chagas. O uso de novos recursos para identificar com precisão aqueles com alto risco 

de etiologia cardioaórtica seria útil para instituir estratégias adequadas de profilaxia 

secundária. 

Pacientes com FA e AVCi tendem a piores desfechos se comparados com pacientes com 

doença de Chagas e cardioembolia. A comparação da topografia do AVC entre pacientes 

doença de Chagas e FA cardioembólicos não mostrou diferença nos territórios 

acometidos. Da mesma forma, pacientes com doença de Chagas e AVC de causa 

indeterminada apresentam acometimento cerebral semelhante a paciente com doença de 

Chagas e AVC cardioembólico. Esse dado pode sugerir que em uma proporção desses 

pacientes com causa indeterminada, distúrbios cardíacos não ainda identificados possam 

desempenhar um papel no mecanismo do AVC.  
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Anexos (figuras, tabelas, cronograma e oramento) 

CRONOGRAMA: 

Etapa 2016 2017 2018\2019 

Revisão bibliográfica Maio a setembro   

Redação do projeto de pesquisa Setembro a 

outubro 

  

Submissão ao CEP Novembro   

Coleta de dados Dezembro Até 

dezembro 

 

Análise estatística   Janeiro até Junho 

Redação e correção da 

dissertação 

  Julho a setembro 

Apresentação da dissertação   Outubro a junho 
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ORÇAMENTO 

Os pacientes envolvidos neste estudo foram submetidos à avaliação médica e 

multiprofissional, incluindo exames laboratoriais, estudo sorológico para diagnóstico da 

doença de Chagas, além de exames para elucidação etiológica do AVCi. Estas avaliações 

e exames foram feitos como parte da rotina de atendimento do paciente, e não para 

finalidades de pesquisa, portanto não houve custos adicionais à Rede SARAH de 

Hospitais de Reabilitação.Os dados foram armazenados em planilha Excel, e a análise 

estatística foi feita mediante uso do programa SPSS® IBM, versão 23 não gerando gastos 

gráficos.  O material  bibliográfico foi adquirido através do acervo on-line da biblioteca 

do Hospital SARAH, pesquisa em acervos on-line indexados (PUBMED, MEDLINE e 

SCIELO), além do acervo pessoal do autor. 

Os autores negam conflitos de interesse e não receberam qualquer valor ou pagamento 

por se dedicarem a esta pesquisa. 
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Tabela 1. Características de todos os pacientes e dos sobreviventes e não sobreviventes. 

 

Características N = 279 
(%) 

 Sobreviven
tes (n=251) 

Não-
sobreviventes 

(n=28) 

P valor 

Idade média 60,9   60,5  67,2  0,005 

Recorrência 71 (25%)  62 (25%) 9 (32%) 0,391 

AVC hemorrágico 14 (5%)  13 (5%) 1 (3%) 0,833 

Epilepsia 42(15%)  39 (15%) 3 (10%) 0,481 

Transformação 
hemorrágica 

25 (9%)  24 (10%) 1(4%) 0,539 

Uso de estatina 159 (57%)  144 (57%) 15 (54%) 0,700 

Uso de 
anticoagulante 

49 (17%)  47 (18%) 2 (7%) 0,188 

Déficit cognitivo 93 (33%)  76 (30%) 17 (61%) 0,020 

ESUS 172 (62%)  154 (61%) 18 (64%) 0,762 

Disfunção intestinal 53 (19%)  40 (16%) 13 (46%) <0,0001 

Disfunção vesical 72 (26%)  58 (23%) 14 (50%) 0,002 

Etiologia 
cardioaórtica 

150 (54%)  134 (53%) 16 (57%) 0,705 

Etiologia 
indeterminada 

57 (20%)  54 (21%) 3 (11%) 0,179 

Escore 
IPEC\FIOCRUZ  

61 (22%)  57 (23%) 4 (14%) 0,222 

Escala modificada 
de Rankin > 3 

142 (51%)  115 (46%) 27(98%) < 0,0001 

HAS 208 (75%)  186 (74%) 22 (96%) 0,607 

Disfunção sistólica 47 (17%)  44 (17%) 3 (11%) 0,269 

DM 58 (21%)  46 (18%) 12 (43%) 0,002 



59 
 

FA 41 (15%)  36 (14%) 5 (18%) 0,618 

CHA2DS2-Vasc 
score≥2 

224 (80%)  197 (78%) 27 (96%) 0,024 

Sexo feminino 182 (65%)  161 (64%) 21 (75%) 0,253 

Dislipidemia 144 (52%)  126 (50%) 18 (64%) 0,157 

Tabagismo 90 (32%)  80 (32%) 10 (26%) 0,680 

Alcoolismo 91 (32%)  79 (32%) 12 (43%) 0,223 

Obesidade 16 (6%)  15 (6%) 1 (4%) 0,604 

Uso de 
antiagregante 

207 (74%)  183 (73%) 24 (86%) 0,142 

      

ESUS: AVC embólico de origem indeterminada. HAS: Hipertensão arterial sistêmica. 
DM: Diabetes mellitus. FA: Fibrilação atrial. IPEC\FIOCRUZ: Instituto de pesquisa 
Evandro Chagas\Fundação Oswaldo Cruz. Idade medida em anos 

 

Tabela 2: Comparação das características dos pacientes em cada região do país, de 

acordo com a residência 

      
  

Centro-
oeste (72) 

Nordeste(184) Norte (1)* 
Sudeste 
(22) p-valor 

Idade média±DP 59,1±10.8 62,3± 12.6 59 (0) 59±15   0,202 
          
           
Sexo masculino, n (%) 27 (37%) 60 (32%) 1 (100%) 9 (41%)   0,408 
    
     
           
HAS, n (%) 51 (71%) 139 (76%) 1 (100%) 17 (77%) 0,778 
           
           
DM, n (%) 10 (14%) 43 (23%) 0 (0%) 5 (23%) 0,369 
           
           
Dislipidemia, n (%) 41 (57%) 93 (51%) 1 (100%) 9 (41%) 0,411 
           
           
Tabagismo, n (%) 32 (44%) 54 (29%) 1 (100%) 3 (14%)  0,007 
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Etilismo, n (%) 33 (46%) 54 (29%) 0 (0%) 3 (14%)  0,021 
           
           
Obesidade, n (%) 6 (2%) 6 (3%) 0 (0%) 4 (18%)  0,026 
           
      
Epilepsia, n (%) 17 (24%) 19 (10%) 0 (0%) 6 (27%)   0,011 
           
           
Uso de antiagregante1, 
n (%) 51 (71%) 142 (77%) 1 (100%) 13 (59%)   0,204 
           
           
Uso de estatinas, n (%) 44 (61%) 99 (54%) 1 (100%) 15 (68%)   0,363 
           

           
Uso de anticoagulante1, 
n (%) 19 (26%) 23 (13%) 0 (0%) 7 (32%)   0,009 
           
           
Déficit cognitivo, n (%) 14 (20%) 70 (38,0%) 0 (0,0%) 8 (36%)   0,022  
           
Doença coronariana, n 
(%)           
Sim, antes AVCi 5 (7%) 4 (2%) 0 (0%) 0 (0%)   0,09 
Sim, depois AVCi 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5%)   
           
           
Óbito, n (%) 2 (3%) 25 (14%) 0 (0%) 1 (5%)   0,034 
           
           
EMR  inicial <=3, n 
(%) 39 (54%) 87 (47%) 1 (100%) 10 (46%)   0,569 
       
           

ESUS, n (%) 
 48 
(67%) 

 108 
(59%) 

 1 
(100%) 

 15 
(68%)   0,498 

      
      
      

1: após AVCi (profilaxia secundária); HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: 
diabetes mellitus; EMR: escala modificada de Rankin; ESUS: AVCi embólico de 
origem indeterminada (na população com etiologia indeterminada); DP: desvio padrão, 
*houve apenas um paciente residindo no norte do país, porém foi atendido na unidade 
de Brasília 
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Tabela 3: Classificação etiológica TOAST 

 Frequência Percentagem 

 Doença de grandes 
vasos 

19 6,8 

Doença de pequenos 
vasos 

11 3,9 

Cardioembólico 125 44,8 

Outros 3 1,1 

Indeterminada 121 43,4 

Total 279 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Classificação etiológica CCS\SSS TOAST 

 Frequência Percentagem 

 Oclusão de pequenas 
artérias 

35 12,5 

Aterosclerose de 
grandes artérias supra 
aórticos 

37 13,3 

Cardioaóritco 147 52,7 

Outro 3 1,1 

Indeterminado 57 20,4 

Total 279 100,0 
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Tabela 5: Comparação de etiologia de AVCi dentre as centros de reabilitação 

 

 SSS\CCS TOAST 

Total 

Oclusão de 
pequenas 
artérias 

Aterosclerose 
de grandes 
artérias supra-
aórticas Cardioaortico Outro Indeterminado 

BHZ n 2 1 15 0 4 22 

% 9% 5% 68% 0% 18% 100% 

BSB n 6 6 43 1 23 79 

% 8% 8% 54% 1% 29% 100% 

FOR n 1 0 5 0 0 6 

% 17% 0% 83% 0% 0% 100% 

RIO n 0 2 0 0 0 2 

% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

SLS n 0 0 2 0 1 3 

% 0% 0% 67% 0% 33% 100% 

SSA n 26 28 82 2 29 167 

% 16% 17% 49% 1% 17% 100% 

Total n 35 37 147 3 57 279 

% 13% 13% 53% 1% 20% 100% 

Pearson qui quadrado: 30.6; p: 0.06 

BHZ: Belo Horizonte; SSA: Salvador; RIO: Rio de Janeiro; BSB: Brasília (including 2 centers 
located in the same city); FOR: Fortaleza; SLZ: São Luis; Stop Stroke Study Causative 
Classification System (SSS-CCS) Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) 
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Tabela 6: Etiologias de acordo com macrorregiões1 

 

 SSS\CCS TOAST 

Total 

Oclusão 
de 
pequenas 
artérias 

Ateroscler
ose de 
grandes 
artérias 
supra-
aórtica 

Cardioaor
tico Outras 

Indetermi
nado 

Regiõ
es 

Centro-
oeste 

n 6 6 43 1 23 79 

% 8% 8% 54% 1% 29% 100% 

Nordest
e 

n 27 28 89 2 30 176 

% 15% 16% 51% 1% 17% 100% 

Sudeste n 2 3 15 0 4 24 

% 8% 13% 63% 0% 17% 100% 

Total n 35 37 147 3 57 279 

% 13% 13% 53% 1% 20% 100% 

Pearson qui quadrado: 10,82; P: 0,212 

1: De acordo com local de diagnóstico, apenas um paciente residindo no norte do país 
teve etiologia cardioórtica diagnosticada, porém o diagnóstico da infecção foi em Brasília 

Tabela 7: Correlação entre escore de embolia IPEC\FIOCRUZ e etiologia 
Cardioaórtica\cardioembólica 

 

Etiologia 
Cardioaórtico\cardi

oembólica 

Total não sim 

Escore de embolia  <3 N 120 98 218 

%  93,0% 65,3% 78,1% 

>=3 N 9 52 61 

%  7,0% 34,7% 21,9% 

Total N 129 150 279 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

X2:31,5, P valor:0,001  
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Tabela 8. Avaliação de fatores relacionados a mortalidade 

  Análise univariada Análise multivariada 

HR ratio 
 (CI 95%) 

 P 
valor 

HR ratio 
 (CI 95%) 

P 
valor 

Uso de 
antiagregante 

0,36 (0,124-1,045) 0,060 NA NA 

Déficit cognitivo 2,356 (1,096-5,067) 0,028 NA NA 

Disfunção 
intestinal 

2,846 (1,341-6,042) 0,006 NA NA 

Disfunção vesical 2,570 (1,220-5,412) 0,013 2,517 (1,140-5,559) 0,022 

EMR>3 28,585 (3,882-
210,463) 

0,001 20,910 (2,814-
155,372) 

0,003 

Idade no ictus 1,055 (1,018-1,093) 0,003 1,049 (1,008-1,092) 0,019 

DM 3,206 (1,513-6,790) 0,002 3,647 (1,656-8,030) 0,001 

Sexo feminino 2,065 (0,878-4,861) 0,097 NA NA 

CHA2DS2-Vasc≥2 5,846 (0,794-43,069) 0,083 NA NA 

Alcoolismo 2,098 (0,985-4,473) 0,055 3,376 (1,496-7,622)  0,003 

HR: Hazard Ratio. EMR: Escala modificada de Rankin. DM: Diabetes Mellitus; NA: 
Não aplicável 
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Tabela 9. Análise uni e multivariada de fatores associados a recorrência 

  Análise univariada Análise multivariada 

Odds ratio                  P valor 

   (CI 95%) 

Odds ratio 
 (CI 95%) 

P valor 

Idade no ictus 0,982 (0,978-0,987)    0,003 0,966 (0,955-
0,978) 

0,000 

Déficit cognitivo 0,476 (0,308-0,706)     0,200  0,442 (0,249-
0,785) 

0,005 

Etiologia cardioaórtica 0,194 (0,122-0,310      0,000 2,473 (1,374-
4,451) 

0,003 

EMR inicial > 3 1,885 (0,988-2,888)      0,122 1,846 (1,043-
3,265) 

0,035 

Sexo feminino 1,546 (0,888-2,555)      0,107 2,732 (1,433-
5,205) 

0,002 

Uso de anticoagulante 0,345 (0,27-0,464)       0,001 0,545 (0,11-
1,23) 

0,09 

EMR: Escala modificada de Rankin;  

 

 
Tabela 10: Correlação entre EMR inicial e etiologia cardioaórtica 

 

EMRinicial  

Total <=3 >3 

Cardioaórtico não N 65 64 129 

%  50,4% 49,6% 100,0% 

sim N 72 78 150 

%  48,0% 52,0% 100,0% 

Total N 137 142 279 

%  49,1% 50,9% 100,0% 

X20,158, P valor 0,720 
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Tabela 11 –Comparação entre características da população com AVC isquêmico e doença 

de Chagas e fibrilação atrial 

     

  
Etiologia 

cardioembólica 

Etiologia 
indetermina
da 

P valora P valorb 

  DC (43)  FA  (49) DC (23)   

         

Sexo, n (%)         

Masculino 16 (37,2%) 27 (55,1%) 9 (39,1%) 0,086 0,512 

Feminino 27 (62,8%) 22 (44,9%) 14 (60,9%)   

          

HAS, n (%) 32 (74,4%) 39 (79,6%) 14 (60,9%) 0,555 0,111 

           

DM, n (%) 4   (9,3%) 10 (20,4%) 3   (13,0%)  0,139  0,793 

           

Dislipidemia, n (%) 23 (53,5%) 23 (46,9%) 13 (56,5%) 0,531 
 

0,576 
 

           

Tabagismo , n (%) 20 (46,5%) 19 (38,8%) 11 (47,8%)  0,454  0,638 

           

Alcoolismo, n (%) 17 (39,5%) 11 (22,4%) 10 (43,5%)  0,076  0,321 

         

Obesidade , n (%) 1   (2,3%) 1   (2,0%) 4  (17,4%) 0,926 0,003 

         

Epilepsia , n (%) 12  (27,9%) 6  (12,2%) 4  (17,4%) 0,059 0,813 

          

Antiagregante , n 
(%) 23 (53,5%) 23 (46,9%) 1   (4,3%) 0,531 0,000 

          

Estatina, n (%) 22 (51,2%) 40 (81,6%) 18  (78,3%) 0,002 0,311 
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Anticoagulante , n 
(%) 18 (41,9%) 29 (59,2%) 0    (0%) 0,097 0,000 

           

Deficit cognitivo, 
n(%) 9   (20,9%) 25 (51,0%) 5    (21,7%) 0,003 

0,168 

         

Óbito , n (%) 1   (2,3%) 13 (26,5%) 1    (4,3%) 0,001 0,441 

      

Recorrência 4 (10%)                    6 (12%)  3 (15%) 0,098 0,073 

EMR (média) 3,2 3,5 3 0,033 0,010 

         

Idade média ± DP 
58,9 (± 
9,68) 

63,3 (± 
14,34) 

57,3 (± 
13,14) 

0,086 0,195 

DC: Doença de Chagas, FA: Fibrilação atrial, HAS: Hipertensão arterial sistêmica, DM: 
Diabetes Mellitus; a: Comparação entre pacientes com FA e DC cardioembólico, b:  
Comparação entre indeterminado DC e ambas populações cardioembólicas (DC e FA) 

 
Tabela 12: Comparação de topografias entre doença de Chagas e fibrilação atrial 

 

Etiologia 

FA – 
não DC 

DC-
Indeterminado 

DC- 
Cardio 

Topografia Artéria cerebral media 
superior  

n 8 3 5 

%  16% 13% 11% 

Lacunar n 3 0 0 

%  6% 0% 0% 

Artéria cerebral media 
inferior 

 n 7 5 10 

%  14% 22% 23% 

Artéira cerebral media 
completa 

n 9 4 6 

%  18% 17% 14% 

Artéria cerebral media 
anterior 

n 1 0 0 

%  2% 0% 0% 

Artéria cerebral posterior n 4 0 1 

%  8% 0% 2% 

Artérias vertebrobasilares n 3 2 2 

%  6% 9% 5% 
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Watershed n 5 1 14 

%  10% 4% 33% 

Mais de um território não 
lacunar 

n 2 1 0 

%  4% 4% 0% 

Artéria cerebral media 
profunda 

n 7 7 5 

%  14% 30% 12% 

Total n 49 23 43 

%  100% 100% 100% 

Pearson's qui quadrado χ2 (exact) = 25,19 P-
valor=0,064 

    

DC: doença de Chagas, FA não DC: fibrilação atrial não sendo DC 
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Figura 1: ilustração de transmissão em triatomíneos e humanos 
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Figura 2:Curvas de sobrevivência cumulativas: A: curva de disfunção da bexiga, a curva 
superior representa aqueles sem essa condição com uma melhor sobrevivência no 
seguimento. B: As EMR iniciais parecem ser um determinante do resultado da 
mortalidade. Aqueles com pontuação ≤ 3 (curva superior) mostram uma melhor taxa de 
sobrevivência. C: Diabetes mellitus, a ausência (curva superior) de DM indica uma maior 
taxa de sobrevivência no seguimento. D: A presença de alcoolismo (curva inferior) tende 
a reduzir a taxa de sobrevivência avaliada durante o seguimento 
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Figura 3: Geolocalizador dos pacientes atendidos na rede SARAH (valores em números 
absolutos de casos): 
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