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RESUMO 

Introdução: A Síndrome de Marfan (SM) é uma doença autossômica 

dominante do tecido conjuntivo (TC) que envolve diversos sistemas tais como, 

sistema músculo-esquelético, ocular, cardiovascular, pulmonar, tegumentar e 

neurológico. Estas mutações que causam a SM  podem produzir modificações 

no TC, que causa alteração nas propriedades viscoelásticas do sistema 

cardiovascular, elasticidade da pele, matriz para calcificação óssea e 

parênquima pulmonar. Objetivos: Avaliar a função pulmonar (FP) de pacientes 

com a SM, relacionar com os aspectos da avaliação clínica, especialmente as 

possíveis alterações de caixa torácica (ACT) e identificar as manifestações do 

sistema cardiovascular durante o exame espirométrico (EE). Métodos:  De uma 

amostra inicial de 75 sujeitos, foram avaliados 46 pacientes com SM, sendo 29 

do sexo feminino, idade média 20±8 anos, submetidos à avaliação clínica, 

antropométrica, ecocardiográfica, radiográfica e função pulmonar; 51 sujeitos 

(33 com SM) foram monitorizados pelo eletrocardiograma (ECG) durante o 

teste de FP. Estes indivíduos foram pareados e comparados a um grupo 

controle compostos por indivíduos saudáveis. Resultados: A capacidade vital 

forçada (CVF) e volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) dos 

pacientes com SM foram significativamente menores quando comparado com o 

GC (p=0.012 e 0.0006) e quando comparado com o previsto (p=0.04 e 0.003). 

Nos subgrupos baseados nas ACT observamos diferenças entre pacientes com 

SM com duas ACT combinadas (pectus + escoliose) quando comparados com 

o GC (p=0.012 e 0.002) e nos pacientes sem ACT (p=0.05 e 0.06). Alguns 

aspectos da avaliação clínica (relação envergadura/altura e relação da 

cirtometria axilar/xifóide), comportamento cardiovascular (Índice de massa do 

ventrículo esquerdo-IMVE, g/m2 e diâmetro da Aorta – Ao, mm) e FP 

(VEF1/CVF,%) apresentaram correlação moderada. Não foi observada 

diferença na análise de arritmia durante o esforço para o EE. Conclusões: A 

FP encontrou-se reduzida nos pacientes com SM e a presença de 

deformidades da caixa torácica parece contribuir com esta redução. Alguns 

aspectos clínicos, cardiovasculares e FP estão associados na SM. Apesar das 

alterações aparentes na estrutura do sistema cardiovascular desta população 

jovem, o esforço durante a avaliação da função pulmonar parece ser seguro 

em relação às alterações no ECG. 
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1 INTRODUÇÃO 

A síndrome de Marfan (SM) é uma doença autossômica dominante do tecido 

conjuntivo que envolve vários sistemas, tais como esquelético, ocular, cardiovascular, 

pulmonar, tegumentar e neurológico, causada por mutações no lócus do gene da fibrilina 

1, no cromossomo 15.1  

Sua incidência é de aproximadamente 1/9.800 indivíduos, e a sua prevalência 

de 4 a 6/10.000 indivíduos, sem preferência étnica. Na SM 30% dos casos não têm 

história familiar, ou seja, são resultantes de casos isolados em decorrência de novas 

mutações.2-4 A expectativa de vida está em torno de 32 anos, está primariamente 

determinada pela gravidade do envolvimento cardiovascular, sendo amenizada com 

tratamentos cirúrgico e medicamentoso.5,6  

Mutações nesse gene causam alterações no tecido conjuntivo presente em 

todos os sistemas. O tecido conjuntivo é responsável pela propriedade viscoelástica dos 

vasos sanguíneos, tensão e elasticidade da pele e matriz para calcificação óssea.7 A 

alteração da fibrilina gera flacidez nos ligamentos articulares, favorecendo a 

hipermobilidade articular e consequentemente redução na contenção do crescimento 

ósseo; dessa maneira o sistema músculo-esquelético apresenta crescimento ósseo 

excessivo, resultando em alta estatura, escoliose, alterações de caixa torácica, 

aracnodactilia, dolicostenomelia entre outras.3-5 

O sistema cardiovascular também se encontra envolvido com formação de 

aneurismas e dissecção de aorta e o sistema ocular tem como principal manifestação a 

ectopia lentis.8 Alguns pacientes com SM podem desenvolver maiores manifestações do 

que outros, e esses fatores estão relacionados com o fenótipo da doença. 

Por se tratar de uma doença multissistêmica, o sistema respiratório também 

pode ser acometido, pois o tecido conjuntivo é composto por colágeno, fibras elásticas e 

proteoglicans, sendo que esses elementos abrangem aproximadamente 25% dos 

pulmões. As fibras elásticas estão presentes no parênquima pulmonar, vias aéreas, 

vasos sanguíneos e pleura e são responsáveis pela manutenção da propriedade 

estrutural e da mecânica pulmonar.9,10  

O tecido conjuntivo é o principal determinante da elasticidade pulmonar; sua 

redução pode associar-se a alterações da complacência pulmonar, do volume residual e 

da resistência de vias aéreas,11 favorecendo o surgimento de algumas doenças 

pulmonares, como  pneumotórax,  pneumonia,  bronquiectasia e fibrose pulmonar.12             
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A função pulmonar (FP) na SM pode sofrer alterações e apresentar um padrão 

obstrutivo em consequência da predisposição estrutural; estas alterações ocorridas no 

sistema músculo-esquelético podem ocasionar diversas deformidades na caixa torácica, 

tais como o pectus excavatum, pectus carinatum e a escoliose, produzindo-lhes um 

padrão ventilatório restritivo.13 

São poucos os trabalhos na literatura que relatam a FP na SM; os pioneiros a 

estudar a FP nesses pacientes foram Fuleihan et al.,14 que analisaram sete pacientes e 

destes, três apresentaram redução na função respiratória, sendo que dois apresentavam 

deformidades torácica. Em outro estudo Chisholm et al.,15 avaliaram a FP de cinco 

pacientes sem deformidade torácica e  observaram padrão de normalidade em quatro 

pacientes  quando comparado com o previsto. Streeten et al., 16 em estudo retrospectivo 

com 79 pacientes, observaram restrição da função pulmonar no grupo que apresentou 

deformidade de caixa torácica.  Em contraste, em estudo recente.,17  a avaliação de 17 

pacientes demonstrou distúrbio obstrutivo leve em cinco deles; dessa maneira 

evidenciamos que as metodologias, bem como os resultados encontrados na literatura 

mundial são  divergentes em relação à FP na SM. 

São poucos os estudos que descrevem o comportamento cardiovascular 

durante o exame de FP; alguns sugerem que inesperada alteração autonômica, as 

alterações rápidas na pressão intratorácica e atrial e o deslocamento dos órgãos 

torácicos durante o teste podem provocar o surgimento de arritmias.18-20 

O aumento da expectativa de vida nessa população implica na necessidade 

evidente de reavaliação da prevalência atual das alterações no sistema respiratório, bem 

como descrever o risco cardiovascular associado ao exame da FP, a fim de propor 

novos critérios de avaliação e acompanhamento dessa população, podendo contribuir 

ainda mais com a melhora na qualidade e efetividade do tratamento atual.     

O presente estudo justifica-se por acreditarmos poder avaliar a função pulmonar, 

bem como sua relação com as alterações de caixa torácica e identificar as 

manifestações cardiovasculares encontradas durante o exame espirométrico em 

pacientes com SM. Acreditamos também poder esclarecer os distúrbios ventilatórios 

desta síndrome, utilizando a espirometria como um exame complementar para o 

diagnóstico do envolvimento pulmonar na SM. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Primário   

1. Avaliar a espirometria dos pacientes com a Síndrome de Marfan. 

 

1.1.2 Secundários 

1. Analisar as variações da caixa torácica e relacioná-las com os valores da 

função ventilatória de pacientes com a Síndrome de Marfan. 

2. Observar as possíveis associações da história clínica, comportamento 

cardiovascular e função pulmonar dos pacientes com a Síndrome de Marfan. 

3. Identificar as manifestações do sistema cardiovascular durante a espirometria 

de pacientes com a Síndrome de Marfan.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Definição e Histórico 

A Síndrome de Marfan é uma doença hereditária do tecido conjuntivo com 

manifestações mais acentuadas no sistema cardiovascular, ocular e esquelético.1  

Conforme descrito por Léonard em 2008, a SM foi descrita pela primeira vez por 

um pediatra francês Antoine Marfan * em 1896, que relatou o caso de uma menina com 

cinco anos de idade, elevada estatura, braços e dedos longos que chamou de 

“dolicostenomelia”.21 Beals e Hecht em 1971,22 reavaliando esse caso, afirmaram que se 

tratava de aracnodactia contratural congênita, pois essa criança até os 11 anos não 

apresentava alterações cardíacas ou oculares.   

As manifestações cardíacas foram descritas por Victor Mckusick em 1955,23 que 

relatou a dilatação e dissecção da aorta e insuficiência da valva mitral, classificando-as 

como uma desordem do tecido conjuntivo. 

 

2.2 Bases moleculares da Síndrome de Marfan 

A proteína microfibrilar, denominada fibrilina, foi descoberta em 1986 e as 

alterações encontradas na SM são decorrentes da mutação do gene FBN1 no 

cromossomo 15q21. 24 

Conforme descrito por Dietz et al em 1991, 25 o gene  FBN1  responsável pela 

SM codifica a fibrilina 1 e as alterações nesta proteína são responsáveis pelas 

alterações clínicas características da síndrome. O gene (FBN2) é responsável pela 

orientação da elastina que é encontrada na cartilagem, na camada média da aorta, nos 

brônquios e em todos os tecidos ricos em elastina. A fibrilina está presente em vários 

sistemas, caracterizando a natureza pleiotrópica da SM e de suas apresentações 

clínicas. A variabilidade da expressão interfamiliar é devida à heterogeneidade genética 

(ao menos dois genes) e às diferenças alélicas (diferentes mutações da FBN1 de uma 

família para outra), também explicando formas leves devidas à redução quantitativa na 

fibrilina normal e formas intensas por dominância negativa em que a fibrilina é 

estruturalmente anormal.26 Desde 1991, mais de 150 mutações foram descritas no gene 

que é crítico na produção da estrutura da proteína fibrilina. 27,28  

Léonard JC, Morin C. Antonin-Bernard Jean Marfan and Gabrielle. Arch Pediatr. (2008) apud 
21. 
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Não existe uma concentração de mutações em nenhuma região especifica do 

gene FBN1. Portanto não se pode prever a gravidade das manifestações clínicas na 

SM. 27 

2.2 Fibrilina 

A fibrilina é uma glicoproteína secretada pelo fibroblasto que se agrega 

isoladamente ou em conjunto com outras proteínas para formar uma rede microfibrilar 

na matriz extracelular. As microfibrilas servem como arcabouço para deposição de 

elastina, e são consideradas componentes integrais dos elementos elásticos. Embora as 

estruturas microfibrilares sejam amplamente distribuídas, elas são abundantes na aorta, 

nos ligamentos e nas zônulas ciliares que suportam o cristalino.29 

As moléculas de fibrilina estão dispostas nas microfibras em uma posição 

crânio-caudal. As mutações genéticas resultando em anormalidades na estrutura de 

50% das moléculas de fibrilina poderiam produzir efeitos significativos na integridade 

das microfibras.30 Entretanto na SM, as fibrilinas mutantes podem interagir com as 

normais, e ao serem incorporadas às microfibrilas alteram a sua organização, tornando-

as mais predispostas a ação das proteases ou menos resistentes ao stress mecânico.27 

 

2.3 Diagnóstico 

DePaepe et al em 1996,31 definiram novos critérios diagnósticos para SM, 

designada   “Nosologia de Ghent”, onde o  diagnóstico de SM, dada a sua variabilidade 

clínica e fenotípica, faz-se segundo critérios clínicos acompanhados de manifestações 

primordiais no sistema cardiovascular, oftalmológico, esquelético, neurológico e outros, 

além da história familiar. Na ausência de história familiar positiva, para além da 

presença de dois critérios maiores em dois sistemas, deve estar envolvido outro órgão 

para a confirmação do diagnóstico. Perante história familiar positiva (parente de primeiro 

grau afetado) deve haver uma manifestação maior num órgão e envolvimento de um 

segundo sistema.1  

 

2.4 Manifestações Clínicas 

2.4.1 Sistema Esquelético 

A fibrilina é o principal componente da microfibrila, presente na matriz 

extracelular, consequentemente ligamentos, tendões, pericôndrio e periósteo.32  
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Os fenótipos dos pacientes com SM estão evidentes no sistema esquelético, 

apresentando crescimento ósseo excessivo, observados por sinais clínicos como 

estatura desproporcional, aracnodactilia, deformidade torácica, frouxidão ligamentar, 

hipermobilidade articular e escoliose.1,3 

Escoliose é definida como uma curvatura espinal no plano coronal acima de 10 

graus; esta por sua vez consiste em uma das deformidades mais comuns na SM, com 

prevalência de 62%.33 Na SM a escoliose esta presente na infância e na pré-

adolescência e não apresenta predomínio em relação ao sexo. 34  

A progressão da escoliose pode ser analisada pela da curvatura, onde durante a 

infância esta se encontra em torno de 20 graus, evoluindo para 30 e 40 graus durante a 

fase adulta. A escoliose severa (> que 40 graus) está presente em aproximadamente 

10% dos casos. A progressão da escoliose de moderada para severa no adulto torna-se 

um agravante para problemas cardiovasculares, aumento da dor, sinais neurológicos e 

restrição pulmonar. 1,35,36 

As alterações da caixa torácica anterior ocorrem em 60% dos pacientes com 

SM. O pectus excavatum é evidenciado pela depressão do esterno, e o pectus 

carinatum, pela protusão do esterno, entretanto o tórax tem como característica ser 

alongado, exibindo deformidades e assimetrias produzidas pelo crescimento longitudinal 

excessivo das costelas e pela presença do pectus, promovendo um estreitamento do 

diâmetro ântero-posterior do tórax e escoliose.37 O crescimento do esterno e cartilagens 

costais pode ser influenciado por forças biomecânicas, gerando um desenvolvimento 

desproporcional.38   

A aracnodactilia é uma característica comum na SM identificada pelos dedos 

longos e finos.39 Algumas manobras são essenciais para identificá-la, tais como  a 

manobra do Sinal do polegar ( Adução de polegar e flexão dos dedos consideradas 

positivas quando a falange distal do polegar ultrapassar a região palmar) e  manobra de 

Walker-Murdoch (Envolvimento do punho com a mão contralateral, considerado positivo 

se  polegar conseguir se o unir com o quinto dedo).3,5 

A dolicostenomelia foi descrita pela primeira vez em 1896, como um quadro 

clínico caracterizado pelas extremidades alongadas e delgadas.40 Essa característica é 

uma particularidade da SM, evidenciada pela relação do comprimento do segmento 

superior pelo comprimento do segmento inferior; essa relação na SM apresenta um valor 
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menor  que 0.86. Outra forma de identificar a dolicostenomelia ocorre pela relação entre 

a envergadura e a altura, sendo seu valor maior que 1.05. 3,5   

Outras alterações são evidenciadas tais como: dolicocefalia, hipoplasia de 

mandíbula, palato arqueado, implantação irregular nos dentes, protusão acetabular, 

hipermobilidade articular e artrite como consequência.1,36 

 

2.4.2 Sistema Ocular 

O envolvimento do sistema ocular na SM é frequente, observa-se a presença de 

ectopia lentis em 60% dos pacientes, bilateral, raramente progressiva e causa prejuízo 

discreto na visão com as lentes deslocadas para cima, resultante da frouxidão dos 

ligamentos ciliares. A córnea é mais achatada que o normal onde há redução na 

curvatura associada à presença de ectopia lentis, conduzindo para o astigmatismo. O 

glaucoma apresenta-se como uma insidiosa complicação, com prevalência maior em 

relação a todos os tipos de glaucoma em pacientes com SM. 41-43 

 

2.4.3 Sistema Cardiovascular 

As complicações cardiovasculares na SM incluem prolapso e regurgitação da 

válvula mitral, dilatação ventricular esquerda e falência cardíaca, dilatação da artéria 

pulmonar, mas o principal comprometimento é a dilatação da raiz da aorta.4,5  

O aneurisma da aorta não é congênito, mas se desenvolve progressivamente no 

decorrer da vida. A insuficiência da valva aórtica provavelmente resulta da dilatação da 

raiz da aorta, e o risco de ruptura é substancialmente maior se o diâmetro no seio da 

Valsava exceder a 5,5 cm.44,45  

O distúrbio do tecido conjuntivo reflete-se nos folhetos das valvas 

atrioventriculares, alongamento das cordas tendíneas e dilatação dos anéis das valvas, 

em síntese esses fatores caracterizam o prolapso da valva mitral. Apesar de a valva 

tricúspide também sofrer prolapso, a valva mitral sofre maior complicação por estar 

diretamente relacionada ao aumento da pressão sistêmica.46 O refluxo da valva mitral é 

um processo progressivo e a ectasia ânulo-aórtica embora evolua com o tempo, uma 

vez atingido  um grau de dilatação importante pode  evoluir para dissecção aórtica.47 

Outras complicações que podem ocorrer são as arritmias, que podem estar associadas 

à dilatação do ventrículo esquerdo, prolapso  e refluxo da valva mitral.46 
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2.4.4  Sistema Respiratório 

O tecido conjuntivo está presente em todo o sistema respiratório principalmente 

nos alvéolos e vias aéreas superiores, portanto a manifestação pulmonar mais grave é o 

pneumotórax espontâneo, normalmente localizado no ápice pulmonar, e que por sua 

vez é decorrente da alteração da fibra elástica resultante do estresse cíclico no tecido e 

do colágeno que reduz a força de tensão do tecido conjuntivo. 9,16  

As fibras elásticas e colágenas estão alteradas e podem desenvolver enfisema 

pulmonar, bronquiectasia, infecções de repetição e fibrose pulmonar.12 

A função pulmonar desses pacientes algumas vezes apresenta-se com um 

padrão obstrutivo por consequência do enfisema, porém na maioria dos casos o padrão 

restritivo prevalece por apresentar deformidades da caixa torácica, pectus excavatum ou 

pectus carinatum e escoliose.48    

 Na prova de função pulmonar os padrões de normalidade estão relacionados 

com o sexo, idade e altura; por sua vez esses pacientes apresentam uma estatura 

elevada como consequência do aumento exagerado dos MMII, podendo superestimar 

os valores basais.16 Outra manifestação pulmonar da SM nos pacientes adultos é o 

colapso de vias aéreas durante o sono, decorrente de anormalidades da estrutura 

craniofacial, contribuindo para sonolência durante o dia.49  

 

2.5 Espirometria 

Espirometria é o processo de medição do ar que entra e sai dos pulmões, pode 

ser realizada durante a respiração lenta ou durante manobras expiratórias forçadas.50 

A espirometria é um teste que auxilia na prevenção e permite o diagnóstico e a 

quantificação dos distúrbios ventilatórios. O exame de espirometria deve ser realizado 

de forma criteriosa, respeitando um sistema adequado, onde as medidas devem ser 

exatas, precisas, validadas a partir de um equipamento bem calibrado, para que 

tenhamos curvas aceitáveis e reprodutíveis. Os valores obtidos devem ser comparados 

a valores previstos adequados para a população avaliada. Sua interpretação deve ser 

feita à luz dos dados clínicos e epidemiológicos.51,52  

Os parâmetros utilizados em nossa pesquisa encontram-se descritos no capítulo 

de métodos. 
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3  MÉTODOS 

3.1 Delineamento da pesquisa 

O presente estudo caracterizou-se como sendo analítico transversal. 

 

3.2 Participantes do estudo  

A amostra constou de 46 pacientes, com síndrome de Marfan, com o 

diagnóstico clínico de acordo com os critérios da “Nosologia de Ghent”,31 realizado pelo 

médico geneticista. Os pacientes estavam em acompanhamento pelo grupo 

multidisciplinar de Síndrome de Marfan da Escola Paulista de Medicina/Universidade 

Federal de São Paulo, no período de fevereiro 2006 a fevereiro de 2008. A pesquisa 

contou com o prévio consentimento dos pacientes e foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Instituição - Parecer 0381/05. (Anexo 1) 

 

3.3 Critérios de inclusão 

• Ter diagnóstico clínico de Síndrome de Marfan;  

• Ter idade entre 10 e 40 anos; 

• Apresentar ausência ou dilatação da raiz aórtica e insuficiência mitral no 

máximo discreta à moderada;  

• Ter ou não apresentado correção cirúrgica cardíaca e ou ortopédica; 

• Apresentar ecocardiograma dos últimos seis meses; 

• Ter assinado declaração de consentimento para a participação na pesquisa e 

demonstrar entendimento de seus riscos e benefícios.  

 

3.4 Critérios de Exclusão 

• Estar em período gestacional; 

• Ter alterações cognitivas ou intelectuais que não permitissem a realização da 

espirometria; 

• Apresentar dilatação da raiz aórtica grave; 

• Apresentar insuficiência mitral severa; 

• Apresentar pneumotórax; 

• Apresentar glaucoma ou deslocamento de retina. 
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 3.5 Métodos 

O estudo contou com 75 pacientes, foram excluídos 29; destes, cinco não 

apresentavam ecocardiograma nos últimos seis meses, nove apresentavam idade 

inferior a 10 anos e 15 apresentavam dilatação grave da raiz aórtica; os 46 pacientes 

restantes (idade 20 ± 8 anos, 29 do sexo feminino) foram submetidos ao protocolo de 

avaliação.  

O estudo foi composto inicialmente por uma avaliação clínica e entrevista, 

exame físico, avaliação antropométrica e avaliação dos exames complementares.    

Previamente instalamos a monitorização eletrocardiográfica (Holter) e realizamos a 

espirometria, 

 

3.5.1 Avaliação Clínica 

 Antes da realização da espirometria os indivíduos preencheram o termo de 

consentimento, de acordo com as normas do comitê de ética médica, comprovando 

entendimento das características e objetivos da pesquisa. (Anexo 2) 

Os pacientes que preencheram todos os critérios de inclusão foram submetidos 

primeiramente a uma entrevista realizada pela pesquisadora, que utilizou um 

questionário padronizado, compreendendo anamnese, história familiar, utilização de 

medicamentos, cirurgias ortopédicas e cardíacas prévias, doenças pulmonares prévias e 

questionário respiratório. Após a entrevista a avaliadora realizou o exame físico no qual 

a inspeção do tórax foi feita em perfil e de frente, para detectar deformidade da parede 

torácica anterior e na sequência efetuou as medidas antropométricas e analisou os 

exames complementares. (Anexo 3) 

 Antes e após a realização da espirometria, foram avaliados valores de 

frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PA), pressão arterial diastólica 

(PAD) e saturação periférica de oxigênio (SpO2).  

 

3.5.1.1 Antropometria 

Para aferição do peso, foi utilizada uma balança mecânica tipo plataforma 

convencional (Filizola®, São Paulo, SP, Brasil), com capacidade máxima de 140 kg; 

solicitou-se aos participantes que retirassem os sapatos e permanecessem com a menor 

quantidade de roupa possível, mantendo-se no centro da balança em posição ortostática 

com os braços ao longo do corpo. A determinação da altura foi realizada através de 
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estadiômetro (Modelo E120P, Tonelli, Sideropólis, SC, Brasil) com um campo de uso de 

0,80 a 2,25 m. Para avaliação da envergadura utilizamos fita métrica, de fibra de vidro, 

com extensão de 200 cm e precisão de 0,01cm, com o paciente na posição ortostática, 

encostado na parede e solicitávamos uma abdução do MMSS; a mensuração foi de uma 

extremidade do dedo médio ao outro analisado em centímetros. Para o diagnóstico do 

estado nutricional dos indivíduos foi utilizado o Índice de Massa Corpórea [Peso 

(kg)/Altura (m2)].53 

Para avaliação de obesidade visceral, tomamos a medida da relação cintura- 

quadril com uma fita métrica flexível com precisão de 01 mm. Para mensuração do 

perímetro da cintura a fita métrica foi posicionada horizontalmente no ponto médio entre 

a borda inferior da última costela e a crista ilíaca, e para mensuração do perímetro do 

quadril a fita métrica foi posicionada na área de maior protuberância glútea. 54    

A cirtometria torácica foi realizada utilizando-se uma fita métrica sobre a caixa 

torácica do paciente. As medidas foram realizadas na região axilar e na região do terço 

distal do esterno (região xifoide), estando o paciente na posição ortostática. Cada 

medida era obtida após solicitar ao paciente que realizasse uma expiração máxima, 

seguida de uma inspiração máxima e outra expiração máxima. As mensurações foram 

repetidas duas vezes e foi considerada a média dos dois valores obtidos. 55 

 

3.5.2 Exames complementares 

 

3.5.2.1 Ecocardiograma 

         Os indivíduos apresentaram exame ecocardiográfico dos últimos seis meses, 

realizados neste serviço. O exame ecocardiográfico foi realizado nos modos uni e 

bidimensional, com o estudo de Doppler de onda contínua, pulsátil e mapeamento de 

fluxo em cores, o equipamento com transdutores de 5.0 e 2.5 MHz (Modelo SD800, 

Philips Healthcare, Andover, MA, United States). Para avaliar a função cardíaca, as 

variáveis principais analisadas foram: 1) Diâmetro da aorta (mm), 2) Átrio esquerdo 

(mm), 3) Septo interventricular (mm), 4) Parede posterior do ventrículo esquerdo (mm), e 

5) Diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo (mm), além de pesquisa de regurgitações 

valvares. Estes exames foram realizados e laudados pelo médico responsável no setor 

de Ecocardiografia da EPM/UNIFESP. A graduação do aumento dos diâmetros aórticos 

ou dilatação seguiu os valores de referência existentes neste setor.47 (Anexo 5)  
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3.5.2.2 Radiograma de coluna, tórax e esterno 

As radiografias de coluna foram realizadas nas posições perfil, póstero-anterior, 

e panorâmicas, incluindo de T1 ao sacro.  Aos pacientes que utilizavam colete 

solicitamos que retirassem-no, por um período de quatro a seis horas, para realização 

do RX. Conforme descrito por Adam em 2005, a mensuração da angulação da curva 

escoliótica foi realizada pelo método de Cobb.56  

As radiografias de tórax foram realizadas nas incidências póstero-anterior e 

perfil, em inspiração máxima e com o tórax na posição vertical, a fim de identificar 

quaisquer alterações pulmonar e cardíaca. As radiografias foram laudadas pelo médico 

da Disciplina de Diagnóstico por Imagens da UNIFESP/EPM.  

 A análise da caixa torácica anterior ocorreu de forma objetiva pela avaliação da 

radiografia de perfil do esterno, classificada em: Ausência de deformidade torácica, 

Pectus carinatum- quando apresentava uma protrusão do esterno e Pectus excavatum- 

quando apresentava uma depressão do esterno.38    

 

3.5.2.3 Eletrocardiografia dinâmica pelo sistema Ho lter  

Durante o exame espirometrico os participantes foram monitorizados pelo 

sistema Holter, possibilitando identificar possíveis alterações eletrocardiográficas que o 

teste poderia gerar. Instalamos o equipamento 15 minutos antes do teste para 

calibração e ajuste. Para o registro da análise foi considerado um intervalo de cinco 

minutos antes e após a espirometria.  

A avaliação eletrocardiográfica foi realizada com registro em dois canais em uma fita 

cassete comum, através de gravador Holter (Modelo XR300; Datrix, Escondido, CA, 

USA). Os registros foram avaliados com a utilização do programa de analise de 

eletrocardiograma (ECG) (Cardiology 4300, Cardios Sistemas, São Paulo, SP, Brasil) 

por um técnico e interpretados de modo cego (SM vs Grupo controle)  por um 

cardiologista especialista no método. As variáveis analisadas foram: Frequências  

 

 

 

 

Adam CJ, Izatt MT, Harvey JR, Askin GN. Variability in Cobb angle measurements using 

reformatted computerized tomography scans. Spine.  2005;30(14):1664-69 apud.56 
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cardíaca mínima, média e máxima, número de extra-sístoles supraventriculares, 

presença ou não de taquicardia supraventricular sustentada, taquicardia supraventricular 

não-sustentada, ocorrência de fibrilação atrial, número e tipo de extra-sístoles 

ventriculares e presença ou não de taquicardia ventricular (três ou mais batimentos 

consecutivos com frequência cardíaca maior que 100 bpm). (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Demonstrativo do paciente monitorizado pelo sistema Holter. 

 

3.5.3 Teste de função pulmonar 

3.5.3.1 Espirometria 

Previamente os pacientes receberam as instruções quanto à realização do 

exame e foram entrevistados na sequência do questionário respiratório. 57,50 (Anexo 4)  

A espirometria foi realizada de acordo com os critérios sugeridos pela Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) 50 e American Thoracic Society (ATS).51 

Os indivíduos realizaram pelo menos três manobras de expiração forçada, conforme os 

procedimentos técnicos e critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade recomendados, 

usando o espirômetro eletrônico de fluxo por turbina, modelo microQuark (Cosmed, 

Pavona di Albano, Roma, Itália).  As variáveis estudadas foram: Capacidade vital 

forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), Razão entre 

VEF1/CVF%, sendo as mesmas expressas em condições de temperatura corporal, 

pressão ambiente e saturação com vapor d'água. Os valores foram analisados e 

comparados aos previstos por Knudson et al. 58  

Para a realização da espirometria o paciente permaneceu em posição sentada, 

a cabeça na posição neutra e usando clip nasal. De maneira protocolada, o profissional 

instruiu o paciente a respirar inicialmente de forma tranquila, até o equipamento produzir 

um sinal sonoro. Após o sinal o paciente realizou inspiração máxima até a capacidade 

pulmonar total (CPT), que não poderia ser muito rápida, nem apresentar pausa após 
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inspiração, excedendo 3 segundos. Posteriormente o paciente expirava completamente 

até o volume residual (VR).50 O paciente foi monitorizado pelo sistema Holter  e oxímetro 

de pulso de dedo (ONYX 9500, Nonin Medical, Plymouth, Mn, USA) antes, durante e 

após a espirometria. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Demonstrativo do paciente realizando a espirometria, monitorizado 

pelo sistema Holter e oxímetria de pulso. 

 

3.6 Grupo controle 

O grupo controle (GC) contou com 29 indivíduos, com idade média de 19 ± 5 

anos, sendo 15 do sexo feminino; foram submetidos à avaliação pelos critérios de 

“Ghent”, 31 para descartar o possível diagnóstico clínico de SM.  O GC foi recrutado por 

meio de cartazes em uma escola do ensino médio e em universidades; foram pareados 

por sexo, idade, altura e peso, utilizando uma tabela randômica para os dois braços do 

estudo e para cada variável a ser controlada, com o envolvimento de analises 

retrospectivas da frequência dos fatores a serem controlados na população a ser 

estudada. Os pacientes foram distribuídos obedecendo à tabela gerada até que uns dos 

braços do estudo alcançassem o limite da frequência observada na avaliação 

retrospectiva. (Anexo 6) 

O grupo controle teve como critérios de exclusão qualquer doença pulmonar 

prévia, doença cardiovascular, deformidade de caixa torácica, deformidades da coluna 

vertebral, estar em período gestacional, ter alterações cognitivas ou intelectuais que não 

permitissem a realização da espirometria e que praticassem esporte de caráter 

competitivo, e foi submetido ao mesmo protocolo de avaliação dos pacientes com SM. 
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3.7 Protocolo de avaliação 

Os indivíduos foram submetidos ao protocolo descrito no fluxograma; foram 

divididos em subgrupos de acordo com as alterações de caixa torácica: a) ausência de 

deformidade torácica; b) presença de pectus; c) presença de escoliose d) presença de 

pectus e escoliose; assim conseguimos melhor interpretação dos dados, sendo as 

variáveis espirométricas dos pacientes comparadas às do grupo controle. (Figura 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Fluxograma do estudo 

 

 

 

 

75 pacientes SM 

Excluídos: 

• 5 pacientes sem ecocardiograma nos últimos 6 meses; 

• 9 pacientes com idade < 10 anos; 

• 15 pacientes com dilatação grave da raiz aórtica. 

Incluídos: 

46 pacientes 

Protocolo de avaliação 

1. Avaliação clínica e entrevista; 

2. Exame físico; 

3. Avaliação antropométrica; 

4. Avaliação dos exames complementares; 

5. Instalação da monitorização eletrocardiográfica- Holter (SM=33 e GC=18); 

6. Espirometria; 

7. Retirada da monitorização eletrocardiográfica- Holter. 

29 controles  
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3.8 Método estatístico 

 

Os dados contínuos paramétricos foram representados em média e desvio 

padrão e comparados em um tempo pelo Teste T Student. Os dados categóricos foram 

representados em frequência absoluta (n) e frequência relativa (%) e comparados entre 

grupos independentes, utilizando o Qui-quadrado. Utilizou-se para verificação de 

associação entre dados contínuos da história clínica, comportamento cardiovascular e 

função pulmonar a análise de correlação linear de Pearson, para valores de 

concordância: > 0,75 excelentes, < 0,40 pobre e entre 0,40 e 0,75, moderada. 

 Foram considerados para todo o estudo risco Alfa menor ou igual a 5% e risco 

Beta menor ou igual a 20%.  O Cálculo do tamanho de amostra com N = 46; α = 0.05; β 

= 0.8; há poder estatístico suficiente para identificar uma mudança nas variáveis 

dependentes (baseado em dados epidemiológicos nacionais) com um coeficiente de 

variação de 1.5%.  

 

3.9 Uso e destinação de materiais consultados 

Os materiais utilizados nesta pesquisa encontram-se disponíveis junto à 

Disciplina de Cardiologia da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de 

Medicina. Após a realização desta pesquisa, todo o material será mantido na Disciplina, 

e disponibilizado para realização de outros trabalhos. 

Todos os dados coletados dos pacientes, assim como os resultados obtidos, 

serão mantidos em absoluto sigilo, 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características demográficas e antropométricas  

Foram avaliados 46 pacientes com SM, com idade média de 20 ± 8 anos, destes 

29 do sexo feminino (63%). As variáveis antropométricas evidenciaram o peso médio de 

62,84 ± 18,11 kg, altura média de 1,76 ± 0,12 m, IMC 20,10 ± 5,03 e envergadura 1,84 

± 0,15. O índice RC/Q apresentou um valor médio de 0,81 ± 0,11 cm.  Os pacientes 

foram comparados com o grupo controle, composto por 29 indivíduos, com idade média 

de 19 ± 5 anos, sendo 15 do sexo feminino (51,7%), o peso de 62,62 ± 10,25 kg, altura 

média de 1,75 ± 0,09 m, IMC 20,31 ± 2,69 e envergadura 1,79 ± 0,10. O índice RC/Q 

apresentou valor médio de 0,79 ± 0,66 cm. Dos pacientes com SM, 36 pertenciam à 

etnia caucasiana, nove eram afro-descendentes e um asiático. O grupo controle era 

composto por 25 de etnia caucasiana, três afro-descendentes e um asiático. Para 

análise da caixa torácica, realizamos a cirtometria torácica em 46 pacientes; a medida 

média na região axilar foi similar em ambos os grupos (81,74 ± 11,47 e 85,08 ± 7,13 

cm), entretanto na região do processo xifoide o valor médio foi discretamente maior do 

que o do grupo controle (78,24 ± 12,86 vs 76,67 ± 7,51). Não observamos diferenças 

significantes entre os dois grupos em relação às características demográficas e 

antropométricas, demonstrando homogeneidade entre eles, porém quando separamos 

no subgrupo crianças e adolescentes, observamos discreta diferença na idade 

(SM=13,44 ± 2,41 e GC=15,75 ± 1,25) e peso (SM= 52,12 ± 12,07 e GC=58,41 ± 7,34). 

(Tabela 1) 
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Tabela 1 - Características demográficas e antropomé tricas dos pacientes com Síndrome 

de Marfan e Grupo Controle submetidos à espirometri a  

          

  Características Média  ± DP   Média  ± DP Valor de p 

  
SM (n=46)  Controle (n=29) 

 

Todos 
Sujeitos 

Idade (anos) 20 ± 8 
 

19 ± 5,35 0,81 

Peso (Kg) 62,84 ± 18,11 
 

62,62 ± 10,25 0,95 

Altura (m) 1,76 ± 0,12 
 

1,75 ± 0,09 0,78 

IMC (Kg/m2) 20,1 ± 5,03 
 

20,31 ± 2,69 0,83 

Envergadura (m) 1,84 ± 0,15 
 

1,79 ± 0,1 0,14 

RC/Q (cm) 0,81 ± 0,11 
 

0,79  ± 0,06 0,35 

          

  
SM (n=25)  Controle (n=17) 

 
Subgrupo Idade (anos) 13,44 ± 2,41 

 
15,76 ± 1,25 0,05 

≤ 18 anos Peso (Kg) 52,12 ± 12,07 
 

58,41 ± 7,34 0,06 

 
Altura (m) 1,73 ± 0,12 

 
1,74 ± 0,09 0,68 

 
IMC (Kg/m2) 17,16 ± 2,86 

 
19,13 ± 2,05 0,05 

 
Envergadura (m) 1,8 ± 0,16 

 
1,78 ± 0,09 0,73 

 
RC/Q (cm) 0,78 ± 0,12 

 
0,79  ± 0,04 0,71 

          

  
No  (%) 

  
No  (%) 

  
Gênero Masculino 17 37,0  

  
14 48,3  

 
0,33 

 

Feminino 29 63,0  
  

15 51,7  
  

    
  

    Etnia Caucasiano 36 78,3  
  

25 86,2  
  

 

Afro-descendente 9 19,6  
  

3 12,0  
 

0,55 

 

Asiático 1 2,2  
  

1 33,3  
  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: SM=Síndrome de Marfan; IMC= Índice de massa corpórea e RC/Q= Relação cintura/ 
quadril. Dados paramétricos contínuos representados em Média ± Desvio padrão; Teste t não 
pareado para homogeneidade da amostra p≤0,20. Dados categóricos representados em Número 
(No) de pacientes (% do total), frequência em 46 pacientes com SM, e frequência em 29 indivíduos 
do grupo controle. Variáveis categóricas com teste de qui -quadrado.  
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4.1.1 Características clínicas dos pacientes com SM  

Dos pacientes avaliados a presença de história familiar de Síndrome de Marfan 

ocorreu em 30 (65%) porcentagem esta superior em relação aos casos isolados.   

Na avaliação quanto aos fatores de risco para doenças cardiovasculares 

encontramos no grupo SM o tabagismo em 7 (15%) pacientes e a hipertensão arterial 

sistêmica em 1 (2%). A doença pulmonar prévia relatada pelos portadores de SM foi a 

pneumonia que ocorreu em 11 (23%) pacientes. A dispnéia foi clasificada de acordo 

com a escala de dispneia modificada do Medical Research Council (MRC), foi 

predominante o grau 1 (leve) em 24 (52%) pacientes.59 

As correções cirúrgicas precedentes nestes pacientes foram míninas: em 1 

paciente (2%) para aneurisma de aorta, 1 (2%) para escoliose e 2 (4%) para outras 

cirurgias ortopédicas O principal medicamento utilizado foi β-bloqueador, em 29 

pacientes (63%), sendo que destes, apenas um utilizou anticoagulante, e outro inibidor 

da enzima conversora da angiotensina (ECA). O uso de broncodilatador foi relatado por 

um paciente, isoladamente nos casos de broncoespasmo. (Tabela 2)  

Dos pacientes avaliados 9 (19%) não apresentaram nenhuma deformidade de 

caixa torácica, 8 (17%) apresentaram pectus e 29 (63%) apresentaram pectus e 

escoliose, sendo que o grau médio de escoliose foi de 20,76 ± 10 analisado pelo ângulo 

de Cobb. Quanto ao tipo de pectus o predomínio foi carinatum em 22 (59%). (Tabelas 1 

e 2) 
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Tabela 2 - Características clínicas dos pacientes c om Síndrome de Marfan 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: SM= Síndrome de Marfan; ECA= Enzima conversora da angiotensina. Dados categóricos  

representados em Número (No) de pacientes (% do total), frequência de 46 pacientes com SM. 

 

4.2 Características cardiovasculares 

O comportamento eletrocardiográfico foi monitorizado pelo sistema Holter 

durante a realização de espirometria em 51 indivíduos, sendo 33 pacientes com SM e 

18 indivíduos do grupo controle.  Na análise descritiva quanto à classificação de 

arritmias, evidenciamos a presença de arritmias em 21 pacientes com SM (63%), e em 8 

(44%) indivíduos do grupo controle. O grupo com SM apresentou maior número de 

arritmias, porém sem valor significativo (p≤0,18). Dos pacientes com SM, 23 (69%) 

  SM (n=46) 

Características Clínicas N o % 
História Familiar de SM 30 65,2  
Fatores de Risco   

Tabagismo 7 15,2  
Hipertensão Arterial 1 2,2  

Doença Pulmonar Prévia   
Pneumotórax 0 0,0  
Pneumonia 11 23,9  
Fibrose 0 0,0  
Asma 0 0,0  

Escala de Dispneia   
Grau 0 3 6,5  
Grau 1 24 52,2  
Grau 2 2 4,3  
Grau 3 1 2,2  
Grau 4 0 0,0  

Procedimento Cirúrgico Prévio   
Aneurisma de Aorta 1 2,2  
Ortopédica de Coluna 1 2,2  
Ortopédica de Ombro 1 2,2  
Ortopédica de Tornozelo 1 2,2  

Medicações em uso   
β-bloqueador 29 63,0  
Broncodilatador 1 2,2  
Anticoagulante 1 2,2  
Inibidor da ECA 1 2,2  

Alteração de Caixa-torácica 
  

Sem alterações 9 19,6  
Escolise 0 0,0  
Pectus  8 17,4  
Escoliose+Pectus 29 63,0  
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faziam uso de β-bloqueador e apresentaram uma frequência superior de arritmias 

quando comparados com aqueles que não faziam uso, contudo não demonstrando valor 

significativo (p≤0,11). Ambos os grupos não apresentaram arritmias importantes ou sinal 

de isquemia miocárdica durante a espirometria. (Tabela 3) 

 

Tabela 3 - Comparação do comportamento eletrocardio gráfico, durante a espirometria, monitorado 

por eletrocardiografia (Holter) no grupo SM vs  Controle (Grupo A) e no grupo SM Com β-

bloqueador vs  Sem β-bloqueador (Grupo B) a 

Comportamento 
eletrocardiográfico 

Grupo A   Grupo B 

SM    
(n=33) 

Controle 
(n=18) p 

  

Com                 
β-bloqueador             

(n=23) 

Sem                      
β-bloqueador     

(n=10) 
p 

Classificação descritiva No (%) No (%)     No (%) No (%)   
Taquicardia Sinusal 2 6,06 3 16,67 1 4,35 1 10 
Bradicardia Sinusal 5 15,15 1 5,56 5 21,74 0 0 
Arritmia supraventricular  12 36,36 2 11,11 0,12 8 34,78 3 30 0,51 

Arritmia ventricular isolada  2 6,06 2 11,11 2 8,70 0 0 
Mudança no segmento ST e onda T 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 
Total de Pacientes sem arritmia 12 36,36 10 55,56 7 30,43 6 60 
Total de Pacientes com arritmia 21 63,64 8 44,44 0,18 16 69,57 4 40 0,11 

                        

        
Legenda: SM= Síndrome de Marfan e β-Bloq= β- bloqueador. aDados categóricos representados em No, 
número de paciente (% do total). Variáveis categóricas com teste de qui- quadrado. p≤0,05. 
 
 
           O comportamento cardiovascular foi analisado durante a espirometria. As 

frequências cardíacas mínima, média e máxima mostraram ser significativamente 

menores no grupo SM, quando comparado com o grupo controle (p≤0,002, p≤0,001 e 

p≤0,006). Dados similares foram encontrados nas frequências cardíacas mínima e 

máxima, quando confrontamos o grupo SM com β-bloqueador vs sem β-bloqueador 

(p≤0,013 vs p≤0,022). Entretanto a pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial 

diastólica (PAD) não apresentaram alterações significativas nos diferentes grupos; o 

mesmo ocorreu para saturação periférica de oxigênio (SpO2).(Tabela 4)  

          As características ecocardiográficas apresentadas nos pacientes com SM 

demonstraram um padrão de normalidade, de acordo com os valores utilizados pelo 

setor de ecocardiografia do Hospital São Paulo/UNIFESP. 
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Tabela 4 - Comparação dos parâmetros cardiovascular es durante a espirometria no grupo SM vs 

Controle (grupo A) e no grupo SM Com β-Bloqueador vs  Sem β-Bloqueado (grupo B) 

               

Parâmetros 
Cardiovasculares 

Grupo A   Grupo B 

SM (n=33) Controle (n=18) 
 

Com β-
bloqueador(n=23)  

Sem β-
bloqueador(n=10) 

Média  ±  DP Média  ±  DP   Média  ±  DP Média  ±  DP 

FC min (bpm) 55 ±  8 65 ±  8 ** 53 ±  7 60 ±  8 * 

FC média (bpm) 69 ±  11 85 ±  14 ** 67 ±  11 74 ±  10 

FC máxima (bpm) 96 ±  17 113 ±  14 ** 91 ±  17 106 ±  12 * 

PAS (mmHg) 108 ±  12 112 ±  13 107 ±  12 109 ±  13 

PAD (mmHg) 73 ±  10 75 ±  11 72 ±  8 74 ±  12 

SpO2 (%) 97 ±  1 97 ±  1 

                              

Legenda: SM= Síndrome de Marfan e  β-Bloq= β- bloqueador; FC= Frequência cardíaca; PAS= Pressão 

arterial sistólica, PAD= Pressão arterial diastólica e SpO2= Saturação periférica de oxigênio. Dados 

paramétricos contínuos representados em Média ± Desvio padrão; Teste t não pareado.* p≤0,05; ** 

p≤0,01. 

 

As características ecocardiográficas apresentadas nos pacientes com SM 

demonstraram um padrão de normalidade de acordo com os valores utilizados pelo 

setor de ecocardiografia do Hospital São Paulo/UNIFESP, estabelecidos por faixas de 

peso; contudo encontramos algumas alterações ecocardiográficas diagnosticadas nos 

pacientes, sendo estas: 2(4%) dilatação de átrio esquerdo; 7(15%) dilatação de 

ventrículo esquerdo; 20(43%) prolapso da valva mitral; 7(15%) refluxo da valva 

tricúspide mínimo e 6(13%) leve;   4(8%) refluxo da valva aórtica mínimo, 4(8%) leve e 1 

(2%) moderado; 3(6%) refluxo da valva pulmonar mínimo, 4(8%) leve e 1(2%) 

moderado; 3(6%) ectasia de Aorta ascendente mínimo, 16(34%) leve e 2(4%) 

moderada; 1(2%) dilatação de aorta abdominal; 3(6%) ecocardiograma normal. (Tabela 

5) 
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Tabela 5- Principais características ecocardiográfi cas dos pacientes com SM  

*Características Ecocardiográficas †      
(n=46) Média  ± DP CV (%)  

Diâmetro de Aorta (mm) 34,61 ± 5,98 17,28  
Diâmetro de Átrio Esquerdo (mm) 29,59 ± 4,79 16,19  
Diâmetro Diastólico de VE (mm) 47,05 ± 6,89 14,65  
Fração de Ejeção (%) 0,66 ± 0,05 7,90  
 

 Mínimo  Leve Moderado  Grave 
 No (%) No (%) No (%) No (%) 
Dilatação de AE -  2 4,35 -  -  
Dilatação de VE -  7 15,22 -  -  
Prolapso Valva Mitral -  20 43,48 -  -  
         
Refluxo da Valva Mitral 20 43,48 6 13,04 3 6,52 -  
Refluxo da Valva Tricúspide 7 15,22 6 13,04 -  -  
Refluxo da Valva Aórtica 4 8,70 4 8,70 1 2,17 -  
Refluxo da Valva Pulmonar 3 6,52 4 8,70 1 2,17 -  
         
Ectasia de Aorta ascendente  3 6,52 16 34,78 2 4,35 -  
Dilatação Ao Abdominal 1 2,17       
         
Ecocardiograma Normal 3 6,52       
         
Legenda: SM= Síndrome de Marfan; AE= Átrio esquerdo; VE= ventrículo esquerdo; Ao=Aorta. Dados 
paramétricos contínuos representados em média ± Desvio padrão; Dados categóricos representados em 
No, número de pacientes (% do total). † Alguns pacientes apresentaram mais do que uma alteração 
ecocardiográfica. 

 
4.3 Teste de função pulmonar 

4.3.1 Síndrome de Marfan vs  Controle 

As variáveis espirométricas analisadas estão descritas na tabela 6.  A CVF 

média observada dos pacientes com SM foi 3,85 ± 1,19 L, sendo menor em relação ao 

grupo controle 4,50 ± 0,89 L (p≤0,012), entretanto o valor médio de  VEF1 no grupo SM 

foi de 3,19 ± 0,90 L, demonstrando ser significativamente inferior quando comparado 

com o  controle 3,90 ± 0,70 L (p≤0,0006).  A relação CVF/VEF1 média observada nos 

pacientes foi de 84,02 ± 7,87%, discretamente menor quando confrontada com o 

controle 86,98± 5,6 % (p≤0,082).  

 

4.3.2 Síndrome de Marfan vs  Valor previsto 

Consideramos as variáveis espirométricas observadas nos pacientes e no 

grupo controle, e confrontamos com os valores previstos por Knudson et al 58. Para os 

pacientes, encontramos todos os valores médios menores, sendo a CVF prevista 4,36 ± 

1,11 L (p≤0,04), o VEF1 3,78 ± 0,97 L (p≤ 0,003) e a  relação CVF/VEF1  86,52 ± 1,94% 
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(p≤0,039). Entretanto no grupo controle os valores previstos não apresentaram 

diferenças significativas, sendo: CVF prevista 4,47 ± 0,88 L (p≤0,87),  VEF1 3,92 ± 0,65 

L (p≤0,89) e a  relação CVF/VEF1  87,08 ± 2,24% (p≤0,92). 

 

4.3.3 Subgrupos de pacientes com Síndrome de Marfan  vs Grupo 

Controle 

 Os pacientes com SM foram divididos em três subgrupos distintos, de acordo 

com as alterações de caixa torácica. No subgrupo sem alterações de caixa  torácica , 

analisamos os seguintes valores médios observados de CVF 3,81 ± 0,98 L, VEF1 3,11 ± 

0,69 L e relação CVF/VEF1 83,04 ± 7,6%, no subgrupo com pectus,  CVF 4,14 ± 1,21 L, 

VEF1 3,36 ± 0,79 L e relação CVF/VEF1 82,45 ± 12,36% e com pectus+escoliose,  CVF 

3,78 ± 1,26 L, VEF1 3,17 ± 1,02 L e relação CVF/VEF1 84,76 ± 6,74%.   

Os valores médios previstos no subgrupo sem alterações de caixa torácica  

foram: CVF 3,81 ± 0,7 L, VEF1 3,33 ± 0,61 L e relação CVF/VEF1 87,23 ± 2,09, no 

subgrupo com pectus  CVF 4,92 ± 1,38 L, VEF1 4,20 ± 1,13 L e relação CVF/VEF1 85,60 

±1,99 % e com pectus+escoliose  CVF 4,38 ± 1,11 L, VEF1 3,81 ± 0,98 L e relação 

CVF/VEF1 86,54 ± 1,85 %.   

Contudo quando comparamos os subgrupos com o controle, observamos 

diferenças na CVF e no VEF1 no subgrupo com pectus+escoliose  (p≤0,012 e p≤0,002) 

e no subgrupo sem alterações de caixa  torácica (p≤0,05 e p≤0,006).  Na análise 

comparativa dos valores observados dos subgrupos em relação aos valores previstos, 

detectamos alterações somente no subgrupo com pectus+escoliose  na variável VEF1 

(p≤0,017). 
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4.3 Correlação da história clínica, comportamento c ardiovascular e 

função pulmonar dos pacientes com SM.  

 Analisamos a verificação de associação entre dados contínuos da história clínica, 

comportamento cardiovascular e função pulmonar. A relação entre a envergadura/altura 

(m) apresentou correlação com duas variáveis, sendo significativa e moderada com o 

índice de massa do ventrículo esquerdo (ml/g) (R=0.44 e p ≤0,05) e com o diâmetro da 

aorta (mm) (R=0.42 e p ≤0,05). A relação da cirtometria axilar/xifoide apresentou uma 

correlação moderada e significativa com VEF1/CVF (%)(R=0.53 e p ≤0,05). Não houve 

correlação entre as demais variáveis avaliadas. (Tabela 7) 

Tabela 7 – Correlação da história clínica, comporta mento cardiovascular e a função pulmonar 
dos pacientes com SM 

 
Legenda: SM= Síndrome de Marfan; Rel=Relação; FE= Fração de ejeção; IMVE= Índice de massa do 
ventrículo esquerdo; Vol/Massa= Relação do volume/ massa do ventrículo esquerdo; Ao= Diâmetro da 
Aorta; CVF= Capacidade vital forçada, VEF1= Volume expiratório forçado no primeiro segundo e 
VEF1/CVF= Relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo pela capacidade vital forçada.   
a Correlação linear de Person para associação da história clinica, comportamento cardiovascular e a 
função pulmonar, onde se admitiu para valores de concordância: > 0,75 excelente, < 0,40 pobre e entre 
0,40 e 0,75, moderada. b p ≤ 0,05 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

História Cl ínica    Comportamento Cardiovascular    Função Pulmonar  

 FE 
(%) 

IMVE 
(g/m 2)  

  Vol/massa 
(mL/g) 

Ao 
(mm) 

    CVF 
(%) 

VEF1   

(%) 
VEF1/ CVF      

(%) 
  

Rel. envergadura/altura (m)   -0,5 0,44 a,b -0,10 0,42 a,b 0,24 0,24 0,16  

Rel.cirtometria axilar/xif oide (cm)  0,11 -0,3  -0,06 -0,31   0,22 0,3 0,53 a,b 

Âng ulo  de Cobb ( O)   0,14 -0,15   -0,02 -0,20     0,00 -0,04 0,14   
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5 DISCUSSÃO  

Os resultados encontrados no presente estudo demonstraram que os pacientes 

com SM apresentaram uma limitação ventilatória em relação aos indivíduos normais, 

principalmente quando associados às alterações de caixa torácica. As alterações 

eletrocardiográficas foram mínimas, confirmando que a espirometria é um teste funcional 

respiratório seguro para essa população. 

O comprometimento do tecido conjuntivo pode gerar alterações no sistema 

respiratório, pois as fibras elásticas e colágenas são responsáveis pela elasticidade e 

resistência pulmonar.60 A análise histopatológica identificou fragmentação do tecido 

conjuntivo pulmonar propiciando as manifestações pulmonares.61-60 

 A ocorrência de doenças pulmonares tem sido relatada pela literatura,1,12 em 

nosso trabalho observamos somente a ocorrência de pneumonia prévia nos pacientes 

com SM. Wood et al.,12 avaliaram 100 radiografias de tórax  e observaram a incidência 

de pneumotórax em 11 pacientes, pneumonia em oito, enfisema em cinco, fibrose do 

lobo superior em  quatro e aspergiloma e bronquiectasia em dois pacientes. Turner, 

Stanley13 sugerem que a presença de enfisema pode facilitar a ocorrência de 

pneumotórax, fato esse que pode justificar a ausência de pneumotórax na amostra 

estudada, porém outro estudo avaliou a função pulmonar de sete pacientes e não 

identificou alterações pulmonares em nenhuma radiografia.14  

  O comprometimento do parênquima pulmonar pode facilitar os problemas 

respiratórios, e a alteração de caixa torácica passa a ser um fator agravante; entretanto 

outros pacientes podem não apresentar comprometimento pulmonar, mas ter maiores 

manifestações clínicas em outros sistemas. Dessa maneira, a avaliação da função 

pulmonar é fundamental nessa população, pois está relacionada com o estadiamento 

clínico (gravidade) da síndrome. 

Dentre os testes funcionais respiratórios a espirometria é o teste de maior 

importância prática para o estudo do desempenho ventilatório toracopulmonar.62 Neste 

estudo observamos que as variáveis espirométricas CVF e VEF1 dos pacientes com SM 

apresentaram valores inferiores quando comparados com o grupo controle e com os 

previstos. Streeten et al.,16 avaliaram a função pulmonar de 79 pacientes e observaram 

que a CVF e a CPT  apresentavam-se menores quando comparadas com o  controle. 

dados semelhantes foram encontrados por Fuleihan et al.,14 quando avaliaram a função 
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pulmonar de sete pacientes e observaram que destes, três apresentaram valores 

inferiores aos previstos, entretanto ambos os autores sugerem que tais diferenças 

podem ocorrer por  alguns fatores, sendo inicialmente pela  possível alteração de caixa 

torácica anterior e coluna vertebral e  ausência de adequado valor previsto baseado no 

real comprimento torácico desses  pacientes,  uma vez que podem  apresentar membros 

inferiores compridos, subestimando o comprimento de caixa torácica. Outros autores 

sugerem como causa a provável alteração estrutural do parênquima pulmonar.10,12 Giske 

et al.,17 avaliaram a função pulmonar de 17 pacientes, onde os valores previstos foram 

baseados na idade e altura ortostática, observaram redução na relação CVF/VEF1, 

sugerindo um grau de obstrução leve. Os autores relatam que as medidas aumentadas 

do volume pulmonar são provavelmente um tanto quanto subestimadas ou 

superestimadas em relação aos valores preditos.  

A relação da envergadura com estatura na SM apresenta um valor > 1.05, 

contudo a relação pode variar com a idade durante o crescimento e desenvolvimento,3, 5 

no entanto este estudo apresentou uma amostra heterogênea em relação à idade 

podendo esse fator ter  influenciado nesses dados. A medida da altura pela posição 

sentada não é uma prática clínica usual, pois as equações previstas para essa 

população não estão bem elucidadas na literatura.63,64 

As manifestações de caixa torácica anterior, bem como as alterações da coluna 

vertebral, são frequentes nos pacientes com SM e podem alterar a função pulmonar.34 

Em nosso estudo, dividimos os pacientes em três subgrupos de acordo com as 

deformidades de caixa torácica. Observamos que o grupo de pacientes sem alterações 

de caixa torácica apresentou um padrão ventilatório menor do que o grupo controle. 

Chisholm  et al.,15 avaliaram a função pulmonar de cinco pacientes com SM, que não 

apresentavam nenhuma deformidade de caixa torácica e evidenciaram que somente um 

paciente apresentou redução de CVF, sendo esse caso analisado como uma possível 

disfunção pulmonar prévia. Fuleihan et al.,14 observaram em sua série de casos,  que 

dois  pacientes sem alterações de caixa torácica apresentaram padrão ventilatório 

restritivo, entretanto quando utilizou a análise da altura a partir da posição sentada, 

todos os pacientes apresentam padrão de normalidade.  

Uma das manifestações mais comum na SM é a presença de pectus, 

caracterizado por um uma desproporção no crescimento das placas cartilaginosas do 

esterno e das cartilagens costocondrais. Os pacientes do subgrupo com pectus não 
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demonstraram redução dos valores de CVF e VEF1 em relação ao grupo controle. A 

presença de pectus carinatum foi maior nessa população, entretanto a progressão do 

pectus carinatum pode ocorrer durante a fase de crescimento e pode agravar-se 

principalmente nos pacientes com predisposição genética.38  Os distúrbios respiratórios 

relacionados ao pectus carinatum dependerão do grau e da associação de outras 

deformidades torácicas como cifose e escoliose.65 Cahill  et al.,66 demonstraram  em seu 

estudo que a presença  de pectus carinatum não interferiu na função pulmonar quando 

comparado no pré e pós-operatório torácico.  

 A associação de pectus e escoliose geraram reduções significativas na função 

ventilatória dos pacientes em relação ao grupo controle e ao previsto. Dados similares 

ocorreram no estudo de Streeten et al.,16 mencionado anteriormente, onde os autores 

observaram diferença nos pacientes que apresentavam a associação de pectus e 

escoliose em relação ao controle, mesmo tendo os valores previstos a partir da altura 

sentada. Os problemas pulmonares têm sido frequentemente relatados em pacientes 

com escoliose moderada ou grave, onde a redução do volume é multifatorial 

determinada primariamente pelo ângulo de escoliose (>45o), o número de vértebras 

envolvidas e a localização da curvatura.67 Entretanto, o crescimento excessivo que 

ocorre na SM propicia a progressão e agravamento da curva escoliótica, podendo gerar 

consequências cardiopulmonares importantes. A associação das duas alterações 

esqueléticas pode contribuir acentuadamente para a redução da função pulmonar, pois 

tais alterações comprometem a anatomia e a mecânica da caixa torácica.68 Assim 

sendo, mais estudos são necessários para observar o impacto das deformidades da 

caixa torácica anterior associada às alterações da coluna vertebral em relação a função 

pulmonar.  

A arritmia por esforço pode ocorrer pelo ajuste autonômico do sistema nervoso 

e causar alterações eletrofisiológica e hemodinâmica importantes.69 As arritmias durante 

o teste de espirometria foram avaliadas de forma qualitativa (descritiva) por meio dos 

achados eletrocardiográficos,70 sendo classificadas em arritmias ventriculares e 

supraventriculares. Alguns trabalhos relatam a presença de arritmias durante a 

espirometria. Montenegro et al.,19 observaram  150 pacientes com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica e identificaram a presença de arritmias durante a espirometria,  

sendo relacionadas pela alteração de oxigenação e débito cardíaco, entretanto sem 

consequências clínicas importantes. Em contraste ao estudo anterior Fields et al., 18  
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descrevem que a espirometria é um teste seguro para a  população, incluindo os 

pacientes com doença cardíaca ou pulmonar. Araujo e Viana20 em um estudo mais 

recente, demonstraram que a espirometria pode tendenciar o aparecimento de arritmias 

simples e rápidas, sendo portanto um exame seguro, entretanto não há descrição na 

literatura sobre o risco da realização deste exame nessa população.  

Savolainen et al.,71 observaram  45 pacientes com SM em repouso e quando 

confrontados com os controles apresentaram maior número de arritmias 

supraventriculares  e ventriculares; essas complicações foram atribuídas às supostas 

alterações no miocárdio, relacionadas às alterações na rede de fibrilina, podendo afetar 

o potencial de  condução elétrico do tecido cardíaco.  

Na análise do grupo de pacientes com  β-bloqueador e sem β-bloqueador 

observamos maior frequência de arritmias no primeiro grupo (69%), porém sem 

diferenças significantes. Yetman et al.,72 observaram em seu estudo prospectivo 70 

pacientes com diagnóstico de SM; todos apresentavam envolvimento cardiovascular e 

estavam na vigência de terapêutica medicamentosa. Os autores encontraram 21% dos 

pacientes com arritmias ventriculares, atribuídas ao aumento do ventrículo esquerdo, 

prolapso da valva mitral e anormalidades de repolarização. Em nosso trabalho 

observamos que os pacientes com SM apresentaram maior prevalência de arritmias, 

entretanto não ocorreram arritmias graves ou sinais de isquemia miocárdica. 

A manifestação cardiovascular mais comum na SM é o prolapso da valva mitral 

afetando cerca de 50 a 80% dos pacientes; essa prevalência é bem mais elevada do 

que a encontrada na população geral 12% a 13%.69,73 Em nosso estudo observamos 

uma prevalência de 43%, manifestação essa atribuída aos distúrbios do tecido 

conjuntivo, que podem gerar uma ou mais alterações no aparelho valvar mitral.Esse 

processo torna as cúspides valvares alongadas e redundantes, as cordoalhas tendíneas 

sofrem estiramento e o anel mitral torna-se dilatado,74 podendo contribuir para refluxo da 

valva mitral e para as arritmias encontradas nessa população.75 Outra manifestação 

grave na SM é a ectasia aórtica, que ocorre em uma incidência de 60-80%46. 

Observamos também uma prevalência de 45% em nossa população, e consideramos 

que essa manifestação está relacionada às alterações do tecido conjuntivo 

proporcionando frouxidão na camada média da aorta, gerando uma fragmentação das 

fibras elásticas e colágenas, que evoluem para dilatação ou dissecção, principal causa 

de morte nessa população.73  
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Na síndrome de Marfan o uso de  β-bloqueador tem sido preconizado para os 

pacientes com aneurisma de aorta, a fim de reduzir o seu crescimento anormal.5,45 

Observamos que a maioria do pacientes  apresentava indicação médica para o uso de 

β-bloquedor. Um estudo randômico, com 70 pacientes com SM, que faziam uso de 

propanolol, mostrou redução na dilatação de aorta do grupo em tratamento, entretanto 

um grupo com 113 pacientes que faziam uso de atenolol apresentou efeitos similares.76 

A indicação de β-bloquedor pelos cardiologistas do Grupo Multidisciplinar da Síndrome 

de Marfan da UNIFESP/EPM tem sido uma prática comum, uma vez que tais benefícios 

são demonstrados na literatura.77  

  Por fim, não há nenhum relato na literatura sobre a influência do tratamento 

clinico usual nessa população que utilizam os β-bloqueadores e inibidor da enzima de 

conversão da angiotensina (IECA), em relação às alterações cardiovasculares 

encontradas durante o teste de espirometria. Nossos dados refletem uma redução das 

freqüências cardíacas mínima, média e máxima, durante a manobra, quando comparada 

com o grupo controle (p<0,002; p<0,0001 e p<0,006); dessa maneira  o β- bloqueador 

apresentou um efeito negativo para o  inotropismo  e cronotropismo cardíaco,78 gerando  

uma resposta protetora no sistema cardiovascular durante a manobra espirométrica.  

Em relação às associações evidenciadas no presente estudo, observamos que 

os pacientes com SM apresentam uma desproporção em relação à envergadura/altura, 

sendo essa uma das variáveis clínicas para o diagnóstico da síndrome. 31 O índice de 

massa do ventrículo esquerdo(IMVE) é encontrado durante a ecografia dividindo os 

valores da massa do ventrículo esquerdo pela superfície corporal, sendo essa última 

composta pela altura e peso,79 dessa maneira a  elevada estatura presente na SM pode 

ter contribuído para  a associação com o IMVE , ainda em relação à envergadura/altura 

observamos a  associação  com o  tamanho da Ao, sendo a dilatação da Ao uma 

característica relevante na SM, pois a alteração da fibrilina pode gerar alteração na 

camada média da aorta.45 A prevalência de alteração de caixa torácica evidenciada 

neste estudo mostrou associação com a alteração da função pulmonar, pois esse 

comprometimento pode promover restrições em relação a adequada expansibilidade 

pulmonar. Tais características podem propiciar as associações clínicas, 

cardiovasculares e da função pulmonar encontradas no presente estudo, entretanto as 

características individuais podem se alterar ao longo do tempo e proporcionar 

associações mais expressivas.   
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 O presente estudo apresentou algumas limitações, pois a avaliação da função 

pulmonar foi realizada pela espirometria, ficando limitadas a análise do VR, capacidade 

residual funcional (CRF) e CPT; essas variáveis são determinadas por meios indiretos, 

como a pletismografia de corpo inteiro e diluição de gases,50 entretanto a disponibilidade 

desses recursos é um tanto ou quanto limitada em nosso serviço, sendo a espirometria 

o teste funcional de escolha para este trabalho, outra restrição ocorreu quanto à  

utilização de broncodilatador, que poderia ter demonstrado variação da função 

pulmonar; no entanto este trabalho não apresentou uma característica de intervenção, 

que implicaria na presença de um médico pneumologista durante o  procedimento. 

Ressalta-se também que a análise deficiente da medida de altura, a partir da 

posição sentada, impossibilitou confrontar nossos dados com alguns poucos trabalhos 

disponíveis na literatura especializada.  As equações preditivas que usam essa variável 

são escassas e tendem a utilizar a equação proposta por Knudson et al,58 por ser mais  

ampla e utilizada pela literatura internacional. Outro obstáculo foi à ausência de um 

subgrupo somente de pacientes com escoliose, tal dificuldade pode ser explicada pelas 

alterações multissistêmicas da Síndrome principalmente no sistema músculo-

esquelético. 

Por fim, o fato de o estudo ter sido realizado em uma população mais jovem 

pode ter limitado a frequência de sinais mais severos da SM, como por exemplo, as 

deformidades de caixa torácica e pode justificar a estatura e composição corporal não 

terem sofrido grandes modificações, tendo em vista a idade média da população. 

Tais achados poderão fornecer informações para o tratamento precoce desta 

população, bem como subsídios ao acompanhamento da função pulmonar ao longo do 

tempo; observando a ocorrência de alterações, de acordo com o agravamento da 

doença e contribuir para análise de seu envolvimento sistêmico. Vale ressaltar a 

necessidade de novos estudos diagnósticos e/ou ensaios clínicos que poderão trazer 

dados que favoreçam à avaliação periódica do estadiamento clínico e aprimoramento do 

tratamento da Síndrome de Marfan. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. As variáveis espirométricas demonstraram redução na síndrome de Marfan quando 

comparadas com indivíduos saudáveis. 

2. A ausência de deformidade torácica e a presença de pectus associado à escoliose 

evidenciaram redução da função ventilatória.  

3. Alguns aspectos da história clínica, comportamento cardiovascular e função 

pulmonar dos pacientes com a Síndrome de Marfan apresentam associações de 

acordo com o fenótipo da doença.   

4. As alterações eletrocardiográficas foram mínimas, sugerindo ser a espirometria um 

teste funcional respiratório seguro para essa população jovem. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 

Título do projeto: “Avaliação Espirométrica e Cardiovascular em Pacien tes com 
Síndrome de Marfan” 

 

Caro Paciente, 

O objetivo principal deste estudo é avaliar o volume de ar que entra e sai dos 
pulmões através do exame espirométrico dos pacientes com síndrome de Marfan. 
A razão disto é que há poucas informações conhecidas sobre a capacidade e 
funcionamento dos pulmões nestes pacientes. Orientações a respeito da 
realização de atividade física e de exercícios poderão ser obtidas futuramente com 
o desenvolvimento deste tipo de pesquisa. 

 

I. Serão realizadas avaliação postural, ecocardiograma, raio-X de tórax, 
esterno  e coluna, eletrocardiografia dinâmica  e espirometria; 
II. Todas as instruções quanto à realização e tempo dos exames serão 
dadas antes de sua realização; 
III. O exame será interrompido caso ocorra cansaço moderado ou intenso, 
mal-estar, alterações pressóricas e/ou de frequência cardíaca intensa que 
o coloque em risco; 
IV. O estudo não traz benefício direto para o participante; trata-se de um 
estudo onde iremos avaliar a função pulmonar e força da musculatura 
respiratória. Somente no final do estudo poderemos concluir quais as 
possíveis alterações encontradas, podendo assim detectar as possíveis 
disfunções; 
V. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal investigador é a Fisioterapeuta Graziella F.B. Cipriano, que pode 
ser encontrada na Disciplina de Cardiologia, R: Napoleão de Barros, 715-
100 andar - São Paulo, tel (0xx11) 5572-5462. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 10 andar – cj 
14, (0xx11) 5571-1062, FAX: 5539-7162- E-mail: cepunifesp@epm.br 
VI. É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer 
momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 
continuidade de seu tratamento na Instituição; 
VII. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 
VIII. Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 
parciais da pesquisa, quando em estudos abertos, ou de resultados que 
sejam de conhecimento dos pesquisadores; 
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IX. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 
adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa; 
X. Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos 
propostos neste estudo, o participante tem direito a tratamento médico na 
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas; 
XI. O pesquisador se comprometerá a utilizar os dados e os materiais 
coletados somente para esta pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação Espirométrica em Pacientes 
com Síndrome de Marfan”. 

Discuti com a Fisioterapeuta Graziella F.B. Cipriano, sobre a minha decisão em 
participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e risco, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido ou 
no meu atendimento neste Serviço. 

_____________________________________             

Assinatura do paciente/representante legal                            Data ____/____/____ 

 

___________________________________ 

Assinatura da testemunha                                                      Data ____/____/____ 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou 
portadores de deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

_________________________________________   

          Assinatura do responsável pelo estudo                                 Data ____/____/____ 
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Anexo 3 

              

                             Disciplina de Cardiolo gia UNIFESP/EPM                     

                               Grupo de Marfan - Fisioterapia   
 
 

 
Ficha de Avaliação       Data :_____/_____/_____ 

 
1.Identificação 

Nome: _______________________________________________________________________________________ 
RG_________________________________Natural ___________________________________________________ 
Gênero: (    )M  (    )F        Idade :___________            Raça: (   ) branca   (   ) negra   (   ) asiática     
Profissão ___________________ Estado civil: (    ) Solteiro (    ) Casado (    ) Viúvo (    ) Separado   
Escolaridade: anos de estudo __________________________________analfabetismo (     ) 
End:__________________________________________________________________________________________ 
Bairro:_______________________________________ Cep:_____________________________________________ 
Cidade:____________________________________ Estado:_____________________________________________ 
Tel:_ _________________________________________________________________________________________ 
e-mail:________________________________________________________________________________________ 

 
2.HPMA 
 

1. Há quando tempo descobriu que tem SM: ___________ _____________________________________________ 
2. Após o diagn óstico de SM, Há quanto tempo começou o tratamento me dicamentoso?___________________ 
 
3. Qual o medicamento? A que horas você tomou?  
(     )Beta bloqueador     (     ) Anti-hipertensivo      (      )Anticoagulante  (      ) Broncodilatador     (      ) Outros 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Já fez cirurgia cardíaca? Sim (    )   Não   (     ) 
a. Tipo ___________________________________________ _____________________________________________ 
b. Há Quanto tempo: _______________________________ _____________________________________________ 

   c. Eletiva (      )   Urgência  (     ) 
 

5. Já fez cirurgia Ortopédica: Sim (     )   Não   (      ) 
a. Tipo____________________________________________ ____________________________________________ 
b. Há quanto tempo: _______________________________ _____________________________________________ 
 
6. Já se submeteu a alguma cirurgia no tórax ou no pulmão? Não (0) Sim (1 ) 
a. Tipo____________________________________________ ____________________________________________ 
b. Há quanto tempo: _______________________________ _____________________________________________ 
 
7. Já precisou respirar por aparelho alguma vez? Nã o (0) Sim (1 ) 
a. Quanto tempo: __________________________________ ____________________________________________ 
 
8. Sintomas 
a. Você habitualmente tosse ou pigarreia pela manhã? Não (0) Sim (1) 
b. Você habitualmente elimina catarro? Não (0) Sim (1) 
c. Seu peito chia com frequência? Não (0) Sim (1) 
d. O chiado melhora com algum remédio? Não (0) Sim (1) 

 
9. Outras doenças 
a. Doenças sistêmicas com possível envolvimento respiratório? Não (0) Sim (1)  
 Qual? ________________________________________________________________________________________ 
b. HIV positivo? Não (0) Sim (1) 

 
10. História profissional 
a. Já trabalhou em ambiente com poeira por um ano ou mais? Não (0) Sim (1) 
 Especifique o trabalho____________________________________________________________________________ 
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11.Tabagismo 
a. Fuma ou fumou cigarros? Não (0) Sim (1) 
b. Com que idade começou a fumar regularmente? aos ______ anos 
c. Caso você tenha parado de fumar totalmente, há quanto tempo você parou? Há ____ anos. 
d. Quantos cigarros, desde que começou a fumar, você tem fumado por dia? _____________________ 
e. Cálculo dos anos-maço.  
Multiplique o número de anos fumados pelo número de cigarros fumados ao dia/ 20. ________ anos-maço. 
 
12. Radiografia 
a. Sinais de obstrução ao fluxo aéreo? Não ❏ Sim ❏ 
b. Opacidades localizadas? Não ❏ Sim ❏ 
c. Difusas? Não ❏ Sim ❏ 
d. Sequelas? Não ❏ Sim ❏ 
e. Sinais de ICC? Não ❏ Sim ❏ 

 
13.Você sente falta de ar: Sim (     )      Não (     )   
a. Tipo 

� Grau 0 - Falta de ar surge quando realiza atividade física intensa (correr, nadar, praticar esporte) 
� Grau 1  - Falta de ar surge quando caminha de maneira apressada no plano ou quando sobe morro 
� Grau 2 -  Anda mais devagar do que pessoas da mesma idade devido a falta de ar; ou quando caminha no   

plano, no próprio passo, tem que parar para respirar. 
� Grau 3 -  Após andar alguns metros ou alguns minutos no plano, tem que parar para respirar. 
� Grau 4-  Falta de ar impede que saia de sua casa ou surge falta de ar quando troca de roupa 
 

b. Há quanto tempo teve os primeiros sintomas _____________________________________________________ 
 

14. Já teve pneumotórax? Sim (    )   Não   (     ) 
a. Há Quanto tempo: _______________________________ ____________________________________________ 

    b. Quantas vezes:______________________________ ________________________________________________ 
c. Como foi o tratamento :________________________________________________________________________ 

 
15. Já teve pneumonia? Sim (    )   Não   (     ) 
a. Há Quanto tempo: _______________________________ ____________________________________________ 

    b. Quantas vezes:______________________________ ________________________________________________ 
c. Como foi o tratamento :________________________________________________________________________ 

    d. Há quanto tempo você trata:_________________ __________________________________________________ 
 

16. Já teve Bronquiectsia? Sim (    )   Não   (     ) 
a. Há Quanto tempo: _______________________________ ____________________________________________ 

    b. Como foi o tratamento :_______________________________________________________________________ 
    c. Há quanto tempo você trata:_________________ __________________________________________________ 
 

17. Você tem Fibrose? Sim (    )   Não   (     ) 
a. Há Quanto tempo: _______________________________ ____________________________________________ 

    b. Como foi o tratamento :_______________________________________________________________________ 
    c. Há quanto tempo você trata:_________________ __________________________________________________ 
 

18. Você tem Asma? Sim (    )   Não   (     ) 
a. Há Quanto tempo: _______________________________ ____________________________________________ 

    b. Há quanto tempo você trata a asma __________ __________________________________________________ 
    c. Você atualmente toma remédio para asma :_______________________________________________________ 
 

  
19.Já teve alguma doença pulmonar? Não (0) Sim (1) 
a.Qual? ___________________________________________ ___________________________________________ 
b.Há Quanto tempo: ________________________________ ____________________________________________ 

    c. Como foi o tratamento :________________________________________________________________________ 
    d. Há quanto tempo você trata:_________________ __________________________________________________ 

 
03.História Familiar 

• Positiva (   )      Negativa  (   )         Desconhecida (   )    
_____________________________________________________________________________________________ 

 
04. Dados Complementares  
Exames: 
ECO:___________________________________________________________________________________________ 
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Eletro:__________________________________________________________________________________________ 
Radiografia de tórax _______________________________________________________________________________  
Radiografia de coluna: _____________________________________________________________________________ 
Escoliose  
Lado ___________________________________________________________________________________________ 
Local: __________________________________________________________________________________________ 
Grau:___________________________________________________________________________________________ 
Cifose:____________________________________________ _____________________________________________  
 
05. Exame Físico Geral 

Etnia: Branco (     ) Pardo (    ) amarelo (     ) 
FC:_____________________PA:___________________________SpO2_____________  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

5.Sistemas orgânicos  
 

• Oftálmico  � Miopia 
� Deslocamento de retina 

� Globo Ocular Alongado 
� Ectopia das Lentes 

• Cardiovascular  � Prolapso da válvula mitral 
� Endocardite 
� Prolapso da válvula 

tricúspide 
� Rurgitação aórtica 

� Anel mitral dilatado 
� Regurgitação mitral 
� Dilatação da raiz da 

aorta 
� Dissecção da aorta 

• Pulmonar:  � Bolhas apicais � Pneumotórax 

• Pele tegumento  � Hérnias inguinais 
� Hérnias incisionais 

� Estrias atroficas 

• Esquelético  � Aracnodactlia     
� Dolicostenomelia                    

tipo de tórax 
� Pectus excavatum 
� Pectus carinatum 

 
 1-  Espirometria  
 
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 
 
2-  Espirometria  
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 

Peso  

Altura/Ortostática  

Envergadura  

IMC  

Cintura  

Quadril  

C/Q  

MMII  
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3-  Espirometria  
 
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 
 
4-  Espirometria  
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 
 
5-  Espirometria  
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 
 
 
6-  Espirometria  
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 
7-  Espirometria  
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 
 
8-  Espirometria  
FCi:_____________________PA i:___________________________SpO2i_________________________ 
Ti holter _____________________________________________________________________________ 
 
FCD:_____________________PAD :___________________________SpO2D _______________________ 
 
FCf:_____________________PA f:___________________________SpO2f:________________________ 
 
Tf holter _____________________________________________________________________________ 
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 Anexo 4 

1. Preparação para o exame espirométrico (Diretrizes para testes de Função Pulmonar, 2000) 
 
Instruções 
 
Quando o paciente marcar o exame, as seguintes instruções ou observações devem ser feitas: 
a) Infecção respiratória nas últimas 3 semanas, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia, 
podem alterar a função pulmonar ou levar a hiperresponsividade brônquica. 
Em pacientes acompanhados longitudinalmente (ex. DPOC) estes testes podem dar impressão 
de perda funcional acelerada. 
b) Broncodilatadores de ação curta devem ser suspensos por 4 horas e de ação prolongada por 
12 horas antes dos testes, se o objetivo for a verificação da presença de obstrução reversível. 
Se a finalidade do exame for encontrar a máxima função pulmonar, ou se a suspensão do Bd 
resultar em dispneia acentuada, Bds podem ser mantidos. 
c) Jejum não é necessário. 
d) Café e chá não devem ser ingeridos nas últimas 6 horas, por efeito broncodilatador, 
especialmente quando testes de broncoprovocação forem programados. 
e) Cigarro – aumenta a resistência ao fluxo aéreo e deve ser proibido por pelo menos 2 horas 
antes do exame. 
f) Álcool não deve ser ingerido nas últimas 4 horas. 
g) Refeições volumosas devem ser evitadas 1 hora antes dos testes. 
h) O paciente deve repousar de  5 a 10 minutos antes do teste. 
 
2. QUESTIONÁRIO RESPIRATÓRIO 
 
Sintomas 
1. Você habitualmente tosse ou pigarreia pela manhã? Não (0) Sim (1) 
2. Você habitualmente elimina catarro? Não (0) Sim (1) 
3. Seu peito chia com frequência? Não (0) Sim (1) 
4. O chiado melhora com algum remédio? Não (0) Sim (1) 
 
Você tem falta de ar: 
5. Grau 0 (esperada) – com atividades extraordinárias, tais como correr, carregar cargas 
pesadas no plano ou cargas leves subindo escadas. Não (0) Sim (1) 
6. Grau 1 (leve) – com atividades maiores, tais como subir ladeira muito inclinada, 2 ou mais 
andares ou carregando pacote pesado de compras no plano. Não (0) Sim (1) 
7. Grau 2 (moderada) – com atividades moderadas, tais como: subir 1 andar, caminhar 
depressa no plano, ou carregar cargas leves no plano. Não (0) Sim (1) 
8. Grau 3 (acentuada) – com atividades leves, tais como: tomar banho, andar uma quadra em 
passo regular. Não (0) Sim (1) 
9. Grau 4 (muito acentuada) – em repouso ou para se vestir ou caminhar poucos passos 
devagar. Não (0) Sim (1) 
 
 
Doenças pulmonares 
10. Já teve alguma doença pulmonar? Não (0) Sim (1) 



42 

 

 

Qual? ____________ 
11. Tem ou teve asma? Não (0) Sim (1) 
12. Toma atualmente remédio para asma? Não (0) Sim (1) 
13. Já se submeteu a alguma cirurgia no tórax ou no pulmão? Não (0) Sim (1) 
14. Já precisou respirar por aparelho alguma vez? Não (0) Sim (1) 
 
Outras doenças 
15. Cardíacas? Não (0) Sim (1) 
16. Doenças sistêmicas com possível envolvimento respiratório? Não (0) Sim (1) Qual? 
___________________________________________________________________ 
17. HIV positivo? Não (0) Sim (1) 
 
História profissional 
18. Já trabalhou em ambiente com poeira por um ano ou mais? Não (0) Sim (1) 
Especifique o trabalho______________________________________________________ 
 
Tabagismo 
19. Fuma ou fumou cigarros? Não (0) Sim (1) 
20. Com que idade começou a fumar regularmente? aos ______ anos 
21. Caso você tenha parado de fumar totalmente, há quanto tempo você parou? Há ____ anos. 
22. Quantos cigarros, desde que começou a fumar, você tem fumado por dia? 
_____________________ 
23. Cálculo dos anos-maço. Multiplique o número de anos fumados pelo número de cigarros 
fumados ao dia/ 20. ________ anos-maço. 
 
Radiografia 
24. Sinais de obstrução ao fluxo aéreo? Não ❏ Sim ❏ 
25. Opacidades localizadas? Não ❏ Sim ❏ 
26. Difusas? Não ❏ Sim ❏ 
27. Sequelas? Não ❏ Sim ❏ 
28. Sinais de ICC? Não ❏ Sim ❏ 
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Anexo 5 

Tabela de valores normais (em milímetros) 
 
 

 Peso(Kg)  

Estrutura 2-4 Kg 5-10 Kg 11-20 Kg 
21-30 
Kg 

31-40 
Kg 

41-50 
Kg 

>/= 
51Kg 

Raiz 
Aórtica  

7-14 mm 
10-17 
mm  

13-23 
mm 

16-25 
mm 

17-
28mm 

19-32 
mm 

21-37 
mm 

AE 5-21 mm 
15-25 
mm 

18-29 
mm 

22-33 
mm 

24-35 
mm 

26-37 
mm 

28-40 
mm 

SIV-PPVE 2-5 mm 4-6mm 5-7 mm 5-7 mm 6-8 mm 
7-10 
mm 

7-11 
mm 

DDVE 
13-14 
mm 

19-
32mm 

24-33 
mm 

33-44 
mm 

35-47 
mm 

37-49 
mm  

38-52 
mm 

Fonte :Tabela utilizada pelo setor de ecocardiografia do Hospital São Paulo, UNIFESP, Escola 
Paulista de Medicina. 
 
AE: átrio esquerdo 
SIV: septo interventricular 
PPVE :parede posterior do ventrículo esquerdo 
DDVE: diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Randômica  
 

Ordem 
Nome 

GC Altura 
Altura  

GC Idade 
Idade 

GC Peso 
Peso 
GC Sexo 

Sexo 
GC 

1   abaixo de 1,68   10  a 12 anos   Abaixo de 58 kg   Masculino   

2   abaixo de 1,68   10  a 12 anos   Abaixo de 58 kg   Masculino   

3   abaixo de 1,68   10  a 12 anos   Abaixo de 58 kg   Masculino   

4   abaixo de 1,68   10  a 12 anos   Abaixo de 58 kg   Masculino   

5   abaixo de 1,68   10  a 12 anos   Abaixo de 58 kg   Masculino   

6   abaixo de 1,68   10  a 12 anos   Abaixo de 58 kg   Masculino   

7   abaixo de 1,68   10  a 12 anos   58 a 64 Kg   Masculino   

8   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Masculino   

9   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Masculino   

10   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Masculino   

11   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Masculino   

12   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Masculino   

13   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

14   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

15   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

16   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

17   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

18   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

19   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

20   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

21   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

22   1,68 a 1,80   12 a 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

23   acima de 1,80   acima de 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

24   acima de 1,80   acima de 23 anos   58 a 64 Kg   Feminino   

25   acima de 1,80   acima de 23 anos   acimade 64 kg   Feminino   

26   acima de 1,80   acima de 23 anos   acimade 64 kg   Feminino   

27   acima de 1,80   acima de 23 anos   acimade 64 kg   Feminino   

28   acima de 1,80   acima de 23 anos   acimade 64 kg   Feminino   

29   acima de 1,80   acima de 23 anos   acimade 64 kg   Feminino   

30   acima de 1,80   acima de 23 anos   acimade 64 kg   Feminino   
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Anexo 7  
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