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1 . Introdução 

E m qualquer fase e forma (ver Tabela 1) da doença de Chagas (PRATA, 1990), 
o Trypanosoma cruzi, por mecanismos diretos ou indiretos e na dependência de 
vários fatores, produz alterações moleculares e/ou morfológicas em diferentes tecidos 
e órgãos, isto é, lesões das quais decorrem os quadros anatomoclínicos que caracteri
zam a enfermidade. 

Entre os fatores que atuam na patogênese da DC (TAFURI, 1987), há alguns 
inerentes ao parasita, como, por exemplo, seu polimorfismo, tropismo, constituintes 
antigênicos, carga parasitária etc.; outros, porém, estão relacionados ao hospedeiro, 



como: constituição genética, o sexo, resistência natural etc. Vê-se portanto que, a exem
plo do que sucede nas doenças infecciosas em geral, múltiplos e em grande parte desco
nhecidos são os fatores envolvidos na tripanossomiase. 

O T.cruzi induz três processos patológicos fundamentais no tecido dos vertebra
dos: a resposta inflamatória, as lesões celulares e a fibrose. Estes processos, que são 
seqüenciais e, o que é mais habitual, simultâneos e inter-relacionados, podem locali
zar-se em qualquer tecido ou órgão. Entretanto, o coração, o tubo digestivo e o siste
ma nervoso constituem suas sedes mais freqüentes e importantes. 

2. Ciclo Evolutivo do T.cruzi e Processos Patológicos Fundamentais 

Após sua inoculação no organismo humano pela pele, mucosas ou outras vias, 
a forma infectante do T.cruzi penetra no interior de células (especialmente macrófa
gos e fibroblastos), onde logo se transforma em formas amastigotas e se reproduz. 
Forma-se assim o foco primário da infecção. 

Ao final de 3 a 5 dias instalados nos ninhos, os amastigotas transformam-se em 
tripomastigotas, passando por um estádio intermediário de epimastigota. 

Ainda neste foco primário pode ocorrer: 1) a degeneração da célula hospedeira 
e/ou do parasita antes de se completar o ciclo replicativo ou 2) haver a complemen¬ 
tação do ciclo parasitário, com a ruptura da célula e liberação no interstício do T.cruzi 
(nas formas tripo, epi e amastigota) e de componentes celulares (mitocondrios, restos 
de miofibrilas etc.), os quais podem constituir-se em imunogenos e/ou mediadores 
químicos, desencadeando no foco primário da infecção uma inflamação aguda focal. 

Alguns dos parasitas liberados sob forma tripo e epimastigota escapam dos 
mecanismos de defesa do organismo, invadem linfa e sangue periférico (formas circu
lantes) e vão alcançar e parasitar células de outros órgãos (Figura 1). Após sua pene
tração nestas células, os parasitas reproduzem-se e constituem os ninhos secundários 
de formas amastigotas que originam epi e tripomastigotas, as quais passam à circula
ção sistêmica, fechando-se o ciclo que irá se repetir inúmeras vezes. Embora qualquer 
célula possa ser parasitada, o T.cruzi mais freqüentemente parasita macrófagos profis
sionais, células acessórias dos órgãos linfóides e fibroblastos, microglia, células de 
Schwann e células musculares estriadas e lisas; parasitismo neuronal parece raro. 

Como no foco primário da infecção, os ninhos de amastigotas formados em 
decorrência da disseminação do T.cruzi podem romper-se, liberando parasitas mortos 
ou degenerados e componentes celulares que desencadeiam no local uma resposta 
inflamatória. 

Vê-se, portanto, que, na DC, inicialmente o processo inflamatório é sempre 
focal e relacionado com o parasita, fato demonstrado já em 1911 por Vianna e confir
mado em estudos a microscopia eletrônica por Tafuri em 1974. Formam-se tantos 
microfocos inflamatórios quantos os ninhos e células que se romperam. Com a evolu
ção da infecção os microfocos podem confluir, conferindo à inflamação aspecto difu
so. É por esta razão que nos casos fatais agudos de DC há uma miocardite aguda 
difusa. 

Na fase aguda da DC predominam, durante o processo inflamatório, os fenô
menos vasculares, exsudativos e degenerativo-necróticos, aos quais se associa parasi¬ 



tismo tecidual, em geral intenso (CHAPADEIRO et al., 1985). Em condições experi
mentais, já nos primeiros dias de infecção tem-se descrito o início de neoformação 
conjuntiva (fibrose) (ANDRADE et al., 1989). O exsudato celular é constituído, predo
minantemente, por macrófagos, linfócitos e seus derivados (blastos e plasmóticos) e 
quantidade variável de mastócitos e granulócitos, inclusive eosinófilos. Por vezes, o 
número de granulócitos eqüivale ao de mononucleares, podendo ultrapassá-lo. O 
fenômeno alterativo é representado pelas lesões degenerativo-necróticas celulares, 
sendo as mais destacadas, por suas conseqüências, as das células musculares (cardía
cas e lisas) e as dos neurônios. 

Neste período agudo da doença, a resposta inflamatória e as lesões celulares 
que acometem o miocárdio e o sistema nervoso, pela freqüência e repercussão, são 
as mais importantes. A intensidade destes processos patológicos é extremamente va
riável de caso para caso e, dentro de um mesmo caso, de órgão para órgão. Ainda que 
não haja dados conclusivos, tomando-se por base os atuais conhecimentos sobre a 
patologia da DC aguda humana e dados experimentais, pode-se admitir que a infla
mação e as lesões celulares em alguns pacientes na fase aguda da tripanossomiase, 
particularmente nos assintomáticos, são de pequena intensidade. De modo oposto, 
nos poucos casos em que a DC aguda é fatal, a flogose e as alterações celulares, em 
especial as do miocárdio e do sistema nervoso, são intensas e graves. 

A freqüência e a intensidade do parasitismo tecidual na fase aguda, assim 
como sua relação topográfica com a reação inflamatória e as alterações celulares, 
justificam a importância da ação direta do T.cruzi no desencadear destas duas lesões 
fundamentais da tripanossomiase. Entretanto, as características do exsudato inflama
tório, a formação, já na fase aguda, de granulomas no miocárdio e outros dados 
levam à suspeita de que a inflamação e as lesões celulares, desde esta fase da enfer
midade, possam, pelo menos em parte, relacionar-se também a mecanismos imunoló¬ 
gicos. 

Ao que parece, a resposta imunitária celular ao parasita desenvolve-se rapida
mente, fato comprovado nos pacientes com fase aguda sintomática, nos quais, já no 
chagoma de inoculação, pode desenvolver-se reação granulomatosa; a miocardite é, 
em geral, grave. Pelo contrário, nos casos de fase aguda assintomática ou oligossinto¬ 
mática, a resposta imunitária ao T.cruzi é baixa e os dados clínicos e eletrocardiográ¬ 
ficos sugerem que a miocardite é pouco intensa. 

Sabe-se que nos chagásicos que sobrevivem à fase aguda da doença, (o que 
ocorre em mais de 90% dos casos sintomáticos) à medida que os parasitas escasseiam 
no sangue periférico, a sintomatologia se atenua. Em pacientes não tratados especifi
camente para a doença, após um tempo médio de 2 a 4 meses, esta entra em período 
de latência e torna-se crônica (forma indeterminada). 

Na passagem da fase aguda para a crônica parece haver importantes fenôme
nos de imunomodulação: a resposta imunitária celular ao parasita e os possíveis 
antígenos do hospedeiro decresce, havendo redução do processo inflamatório mio¬ 
cárdico. 

Do ponto de vista anatomopatológico, a julgar-se pelo que se conhece dos 
poucos dados obtidos em necropsia (LOPES et al., 1981) e biópsias miocárdicas (PE
REIRA BARRETO et al., 1990) em casos humanos e nos escassos estudos experimen
tais (LOPES et al. 1987), nesta forma indeterminada há focos inflamatórios no miocár¬ 



dio e/ou na parede das vísceras ocas do tubo digestivo na quase totalidade dos casos, 
como adiante será descrito. 

Na fase crônica da DC, as lesões básicas, a exemplo do que sucede na fase 
aguda, também tendem a ser multifocals, podendo, por confluência destes focos, 
tomar aspecto zonal ou difuso (RASO et al., 1985). 

O processo inflamatório na fase crônica da DC mostra sempre sinais de ativida
de. De grande importância, pelas informações que podem ser trazidas para o esclare
cimento da história natural, da terapêutica, do prognóstico e dos mecanismos da 
doença, é o conhecimento da natureza das células do exsudato inflamatório. Este é 
constituído predominantemente por linfócitos e macrófagos, tendo ao lado menor 
número de eosinófilos, plasmócitos, neutrófilos e mastócitos. Em alguns casos há 
significativo número de eosinófilos. 

Recentes estudos imuno-histoquímicos (REIS et al., 1993; TOSTES, 1993) têm 
mostrado que as células predominantes no exsudato inflamatório de miocardites de 
cardiopatas chagásicos crônicos são os linfócitos Τ (LT), havendo poucos linfócitos Β 
(LB) e macrófagos. Dos LT predominam os CD8+ (células citotóxicas/supressoras) 
duas a três vezes mais freqüentes que os CD4+ (células auxiliares). 

A importância destes achados reside em que a resposta imune depende prima
riamente de três tipos celulares: macrófagos, linfócitos derivados do timo (LT) e de 
linfócitos derivados da medula óssea (LB), células estas que interagem entre si. Os LT 
CD4+ são os principais coordenadores da resposta imune, uma vez que são funda
mentais para a ativação das principais células que efetuam a resposta, os LT CD8+, 
cuja função principal é destruir células que expressam antígenos estranhos e os LB 
produtores de anticorpos. Portanto, os achados imuno-histoquímicos referidos acima, 
associados a outros dados da literatura, apontam para a participação dos linfócitos Τ 
CD4 e CD8 positivos na gênese de lesões de células nobres na DC. 

Outro dado importante mostrado pela resposta inflamatória na DC é o de que, 
por vezes, ela adquire o tipo granulomatoso, fato indicativo de que a inflamação na 
DC é, pelo menos em parte, uma imuno-inflamação causada por agente com poder 
imunogênico capaz de induzir resposta do tipo imunitário. 

Lesões celulares são representadas por degeneração hialina, edema, hipotrofia 
e necrose; a exemplo do que sucede no período agudo, também na fase crônica as 
mais significativas são aquelas das células musculares e as dos neurônios. 

O parasitismo tecidual no período crônico é sem dúvida incomparavelmente 
menor do que o observado na fase aguda, chegando-se mesmo a admitir que o en
contro de formas amastigotas do T.cruzi em tecidos de chagásicos crônicos fosse 
excepcional. Entretanto, estudos mais recentes executados com técnicas imuno-his¬ 
toquímicas (HIGUCHI et al., 1993) têm mostrado associação entre infiltrado inflama
tório e a presença de T.cruzi no miocárdio de chagásicos crônicos, em até 87% dos 
casos. Da mesma forma, através do emprego da reação da polimerase em cadeia 
(PCR) em fragmentos miocárdicos de chagásicos crônicos, demonstrou-se QONES et 
al., 1993) que o DNA do T.cruzi, ou parte dele, estava presente nos focos inflamató¬ 
rios dos sete cardiopatas chagásicos crônicos analisados. Acresça-se a estes dados, 
outros (JORG & BAÉZ, 1993; LUZ et al., 1993) que revelam, através de técnicas de 
hemocultura, a presença do parasita no sangue circulante da quase totalidade dos 
chagásicos crônicos. 



Em relação à gênese das lesões inflamatórias e celulares na fase crônica da DC, 
vários parecem ser os mecanismos envolvidos. Sem dúvida, os fenômenos imunitá¬ 
rios (em especial, a resposta imunitária celular através de mecanismos de hipersen¬ 
sibilidade tardia e auto-imunidade) devem ser importantes. No entanto discute-se e 
há controvérsias na literatura sobre seu real papel, não estando bem esclarecido, por 
exemplo, quando se inicia, se é o principal fator responsável pelas graves miocar¬ 
dites vistas em alguns chagásicos, se a imunidade humoral também desempenha 
função na gênese das lesões etc (Taturi, 1987; Lopes et al., 1987; Tostes Jr., 1993; 
Kierszembaun, 1985). Quanto ao papel do parasita, estudos recentes já referidos 
evidenciam sua ação na gênese da inflamação e das alterações celulares do chagásico 
crônico. 

Sem dúvida, um dos aspectos mais chamativos na fase crônica da DC é a 
fibrose, que se inicia lenta e progressivamente, sendo considerada por alguns (RASO 
et al., 1985; LUZ et al., 1993) como o principal fator responsável pela progressiva 
perda da atividade contrátil do miocárdio nos chagásicos crônicos. Morfologicamente 
(Figura 2) existem áreas de neoformação colágena irregulares pela forma, distribuição 
e extensão. Em sua maior parte apresenta-se como neoformação conjuntiva que 
substitui células desaparecidas (tipo cicatricial), mas observa-se fibrose endomisial 
difusa na vizinhança de áreas de fibrose cicatricial. 

Na patogênese da fibrose atuam os fatores de crescimento gerados no proces
so inflamatório, cuja produção é, certamente, ampliada pelos mecanismos imunitários 
celulares desencadeados pelo parasita. É possível que, da mesma forma, lesões 
vasculares participem da gênese da fibrose. 

Do exposto pode-se concluir que a resposta inflamatória induzida pelo 
T.cruzi, com grande participação de mecanismos imunitários frente ao parasita e 
a antígenos teciduais, é a maior responsável pelas lesões básicas na DC. A par
ticipação dos mecanismos imunitários a antígenos do hospedeiro (auto-imunida
de) é tida por alguns como o mecanismo patogenético mais importante das 
lesões inflamatórias que poderiam ser perpetuadas mesmo na ausência do para
sita (teoria imunitária da DC). No entanto, há evidências de que o principal 
mecanismo da inflamação se associa a resposta imunitária aos antígenos do T.cruzi, 
cuja eliminação poder-se-ia acompanhar de regressão da inflamação (teoria infla
matória da DC.) 

2 . 1 . Forma Adquirida 

2 . 1 . 1 . Fase Aguda 

2 . 1 . 1 . 1 . Alterações cardíacas 

Inicia-se com a penetração do protozoário no homem. Após um período de 
incubação de 5 a 7 dias, os tripanossomos invadem a corrente sangüínea e linfática, 
indo localizar-se em praticamente todos órgãos e tecidos do corpo. Na maioria dos 
pacientes, esta fase é assintomática; só em uma minoria de casos é aparente - sintomá
tica. Nesta última, são importantes os sinais de porta de entrada que surgem quando 
a contaminação se faz pelo barbeiro. Manifestam-se 4 a 10 dias após a picada do 



inseto. Na ocasião em que o T.cruzi penetra pela conjuntiva, surge o sinal de Romana; 
quando a contaminação se dá na pele, formam-se os chagomas de inoculação (ver capí
tulo Doença de Chagas Aguda). 

No coração se desenvolvem as lesões básicas já referidas, originando epicar¬ 
dite, miocardite e endocardite parietal. Constitui-se, portanto, uma verdadeira pan¬ 
cardite, à qual se associam lesões d o sistema nervoso au tônomo intracardíaco 
(SNAIC). 

Em casos fatais de DC aguda humana observa-se, no coração, miocardite em 
focos d isseminados , a qual f reqüentemente adquire aspecto difuso (TAFURI, 1987; 
CHAPADEIRO et al., 1985). O processo tem as características já descritas, devendo-
se enfatizar: 

1) o intenso parasitismo e as freqüentes lesões das fibrocélulas musculares; 

2) os elementos d o exsudato inflamatório que no miocárdio penetram no endomísio 
enfileiram-se ao longo dele ou formam acúmulos, mascarando as fibrocélulas, dis¬ 
sociando-as e separando-as dos capilares; estendem-se, ainda, ao perimísio e des
te à adventícia dos vasos; 

3) as lesões acometem tanto o miocárdio contrátil como o sistema de gênese e con
dução d o estímulo cardíaco. A epicardite aguda se estende por vezes aos gânglios 
e fibras d o sistema nervoso au tônomo intracardíaco, os quais, entretanto, p o d e m 
também inflamar-se primariamente. Em conseqüência, ocorrem ganglionite, peri-
ganglionite, neurite e perineurite agudas, acompanhadas ou não de lesões dege
nerativas de seus componentes , p o d e n d o dar lugar à destruição e redução numé
rica dos neurônios . Estas lesões d o SNAIC, entretanto, apresentam freqüência e 
intensidade muito variáveis. Em certos casos são marcantes; em outros, bastante 
discretas. 

Macroscopicamente, o achado mais chamativo nos casos de cardite chagásica 
aguda é o aspec to flácido e conges to d o coração, que em geral se apresenta 
aumentado de volume devido à dilatação das cavidades. Tais características resul
tam basicamente da inflamação q u e acomete s imul taneamente os três folhetos 
cardíacos, especialmente o miocárdio. O saco pericárdico, em geral, é distendido, 
conges to e contém maior quant idade de l íquido claro e t ransparente (hidroperi¬ 
cárdio). 

As manifestações clínicas da cardite aguda parecem resultar basicamente, das 
lesões miocárdicas descritas. Estas, bem como a dilatação e a insuficiência dos ós¬ 
tios átrio-ventriculares que delas decorrem, são as principais responsáveis pela car¬ 
diomegalia, pelos distúrbios valvulares funcionais e pela insuficiência cardíaca con¬ 
gestiva observada em alguns casos. As lesões d o tecido exci to-condutor mostram 
boa correlação com os dados eletrocardiográficos (os quais indicam predomínio das 
arritmias sinusais) e podem sugerir que as alterações da fase aguda seriam capazes 
de deixar seqüelas cicatricials nos indivíduos que passam para a forma indetermina
da da doença. 



2 . 1 . 1 . 2 . Tubo digestivo 

No sistema digestivo, os processos patológicos fundamentais, cujas características 
básicas já foram descritas, são encontrados predominantemente nas camadas musculares 
e nos plexos nervosos intramurais das vísceras ocas. Há miosite focal com lesões das 
células musculares e dos componentes do interstício. Nos plexos intramurais, as lesões 
inflamatórias distribuem-se de forma irregular e imprevisível, encontrando-se gânglios 
aparentemente normais ao lado de outros alterados ou até completamente destruídos. O 
parasitismo tecidual é freqüente. 

2 . 1 . 1 . 3 . Sistema Nervoso 

Além das lesões já referidas no sistema nervoso autônomo dos pacientes com 
manifestações neurológicas graves, há meningoencefalite multifocal, caracterizada pelo 
arranjo nodular do exsudato inflamatório constituído por células mononucleadas. 
Amastigotas do T.cruzi, com freqüência, são encontrados na intimidade dos focos 
inflamatórios ou em células gliais, no tecido adjacente. A meningoencefalite chagásica 
associa-se invariavelmente com a miocardite chagásica aguda usualmente intensa, 
sendo esta associação responsável pela gravidade do quadro e pela mortalidade nes
ses pacientes. 

Ao lado destes casos de envolvimento grave do SNC, existem outros com le
sões inflamatórias mais esparsamente distribuídas, com ou sem parasitas, aparente
mente sem repercussões clínicas. 

2 . 1 . 1 . 4 . Outros órgãos 

Lesões morfológicas ocorrem também nos músculos esqueléticos, fígado, baço 
etc., porém são discretas e desprovidas de importância prática. 

2 .1 .2 . Fase Crônica 

2 . 1 . 2 . 1 . Forma indeterminada 

Do ponto de vista morfológico, as lesões cardíacas, na sua qualidade, são 
semelhantes às observadas na forma cardíaca da doença (ver adiante); entretanto, 
quantitativamente, apresentam-se bem menos acentuadas. Há cardite focal discreta 
em 80% dos casos e de grau moderado ou intenso em 20%. O comportamento morfo
lógico do sistema de condução, estudado em poucos casos, revela discretas lesões 
inflamatórias e/ou fibróticas ou ausência de alterações. Não há estudos morfológicos 
sistematizados abordando o SNAIC na forma indeterminada. 

Por ser focal e, em geral, discreta, a cardite não produz alterações funcionais, o 
que explica a ausência de sinais e sintomas e a normalidade do eletrocardiograma 
convencional. Não há, tampouco, aumento da área cardíaca, como se comprova ao 



Rx de tórax. Por outro lado, as lesões explicam os achados nos exames não invasivos de 
maior sensibilidade (ver capítulo: Forma Crônica Indeterminada). 

2.1 .2 .2 . Forma Cardíaca 

A cardiopatia chagásica crônica, que tem como substrato morfológico fun
damental uma miocardite crônica progressiva e fibrosante (Figura 2), pode ser 
assintomática ou manifestar-se como síndrome congestiva e/ou com alterações do 
ritmo cardíaco e da condução do estímulo elétrico. Outras vezes, sua primeira 
manifestação é a morte súbita. 

Do ponto de vista morfológico, os corações dos chagásicos incluídos 
nesta forma da doença mostram epicardite, miocardite e endocardite parietal. 
O processo inflamatório com as características básicas detalhadas anteriormente 
tem intensidade variável. No miocárdio, o processo se mantém em atividade 
pela eclosão de repetidos focos flogósticos que tendem a confluir com o 
tempo, conferindo à lesão, nas suas fases mais avançadas, o aspecto zonal ou 
difuso. O infiltrado inflamatório, cujas características já foram descritas, enfilei¬ 
ra-se ao longo do endomísio, dissociando os feixe de fibras, afastando-os entre 
si e dos capilares sangüíneos. 

Desde as fases iniciais do processo há alterações degenerativo necróticas 
das fibrocélulas já expostas anteriormente. 

À medida que o processo evolui, a fibrose substitui as fibras cardíacas 
destruídas e afasta e circunda as demais fibrocélulas (Figura 2), que se atrofiam 
e podem desaparecer. Em conseqüência, o conjuntivo interrompe, parcial ou 
totalmente, miocardiócitos e fascículos musculares inteiros. A maioria das fibras 
não atingidas pelos processos degenerativo-necróticos se hipertrofiam, e a 
intensidade desta interrupção parece diretamente ligada a fibrose (CHAPADEI¬ 
RO, 1965). 

No sistema excito-condutor, além das mesmas lesões do miocárdio fun
cional, há dilatação e tortuosidade de vasos, infiltração por tecido adiposo e 
fibrose da íntima e média das arteríolas, com espessamentos da íntima. As 
alterações morfológicas combinam-se em proporções variáveis de caso para 
caso e, por vezes, apresentam caprichosa topografia (ROCHA, 1986; ANDRADE, 
1974). 

A epicardite crônica é constante nestes chagásicos, sendo ora focal ora 
difusa, com predomínio do fenômeno exsudativo ou do produtivo. É ela que 
explica as lesões macroscópicas do epicárdio (placas, espessamentos monilifor¬ 
mes etc.). 

Lesões do SNAIC (Figura 3) (representadas por ganglionite, perigangli¬ 
onite, neurite e perineurite crônicas) são quase que constantes, sendo decor
rentes ou não da propagação da epicardite. Como já acentuado, as lesões 
iniciam-se na fase aguda e contribuem para a destruição neuronal que con
tinua na fase crônica da infecção. A qualidade e a intensidade das lesões 
neuronals, bem como a redução destas células, são variáveis de caso para 
caso (LOPES et al., 1987) . 



A endocardite é, em geral, discreta e exclusivamente parietal, podendo 
estar associada a trombose. 

As lesões miocárdicas são as principais responsáveis por alguns dos achados 
macroscópicos da cardiopatia chagásica crônica. Os aumentos de peso e volume 
do coração (Figura 4) observados em graus variáveis na quase totalidade dos 
portadores da forma cardíaca sintomática da DC, devem-se especialmente à hiper
trofia do miocárdio, embora outros fatores possam concorrer para sua instalação. 
A dilatação das cavidades cardíacas (em geral mais marcante à direita) e dos óstios 
átrio-ventriculares também concorrem para a cardiomegalia e para a insuficiência 
funcional da mitral e da tricúspide. 

Cerca de 55% a 60% dos corações dos portadores da forma cardíaca da 
doença, apresentam um peculiar adelgaçamento do vórtice cardíaco (Figura 5), 
que se conhece como lesão vorticilar (lesão de ponta, aneurisma de ponta, 
lesão atrófica do vórtice etc.). Há várias hipóteses sobre sua patogênese (LO
PES et al., 1987). 

Em cerca de 75% dos chagásicos falecidos subitamente e em 40% daque
les com insuficiência cardíaca observa-se aumento de volume (infartamento) 
dos linfonodos intrapericárdicos situados entre aorta e pulmonar. Nos primei
ros, o quadro histológico é de um estado reacional e nos segundos, de deple¬ 
ção linfocítica. 

Com relativa freqüência observa-se nos chagásicos crônicos, especial
mente naqueles com insuficiência cardíaca, trombos que têm como sede pre
ferencial o átrio direito e o ventrículo esquerdo (Figura 5), a partir do qual 
podem desprender-se embolos, principalmente para os pulmões, encéfalo, rins 
e baço, nos quais provoca conseqüências. É este o substrato da síndrome do 
tromboembolismo do cardiopata chagásico crônico. 

2 . 1 . 2 . 2 . 1 . Correlação Anatomoclínica na Cardiopatia Chagásica Crônica 

Certo número de chagásicos assintomáticos desenvolve após vários anos sinto
matologia evidente. Esta pode ser caracterizada pelo predomínio das arritmias e/ou 
das manifestações de insuficiência cardíaca. Por vezes, a primeira manifestação da 
doença nos cardiopatas é a morte súbita inesperada. 

Na gênese das arritmias parece exercer papel de importância a inflama
ção do miocárdio, podendo produzir focos geradores de mecanismos de reen¬ 
trância ou aumento da automatização ventricular. A lesão do vortex tem sido 
correlacionada com arritmias e, em algumas ocasiões, estas podem ser abolidas 
pela ressecção cirúrgica da lesão. O acometimento do sistema excito-condutor 
do coração pelas lesões já descritas poderia explicar os diferentes tipos de 
bloqueios. 

No entender de alguns (BOGLIOLO, 1976), a diminuição da massa muscular 
miocárdica em conseqüência da inflamação e das lesões das fibrocélulas cardíacas 
(processos contínuos e progressivos) associada a interrupção de fibras e de fascículos 
miocárdios são os principais fatos anatômicos responsáveis pela insuficiência cardíaca 
congestiva nos cardiopatas chagásicos crônicos. 



A interrupção de fibras e de fascículos deve-se ao exsudato inflamatório da miocar
dite e à fibrose, a qual leva à fixação das fibras e fascículos entre si e aos septos conjun¬ 
tivos interfasciculares. Há, portanto, grande remodelação do estroma cardíaco no cardio¬ 
pata chagásico crônico. Esta remodelação produz desarranjo do sincício eletrofisiológico, 
impede os movimentos de determinado número de fibras durante os batimentos cardía
cos, reduz o tamanho das miocélulas cardíacas, diminuindo sua eficiência, retirando os 
pontos de apoio e formando outros desordenadamente. Além disto, obriga a fibra a traci¬ 
onar, durante a contração, massa de conjuntivo adicional inelástico. Também, a interposi¬ 
ção do edema das células do exsudato e da fibrose entre as fibrocélulas e os capilares 
dificulta as trocas de nutrientes e catabólicos entre a célula e o sangue. Dentro deste 
pensamento, portanto, são as lesões miocárdicas as maiores responsáveis pela insuficiên
cia cardíaca do chagásico crônico. 

Para outros (KÖBERLE, 1968), entretanto, as manifestações do chagásico crôni
co e toda a patogenia da cardiopatia chagásica crônica seriam decorrentes, fundamen
talmente, da destruição dos neurônios do SNAIC (teoria parassimpaticopriva). A mio
cardite, neste pensamento, ficaria num plano secundário em face à destruição dos 
neurônios parassimpáticos. Discutível entretanto é o papel fisiopatológico das lesões 
do sistema nervoso autônomo no desencadeamento da cardiopatia, situação que, 
como veremos, contrasta com a verificada no tubo digestivo, no qual se admite a 
obrigatoriedade da desnervação no instalar-se dos megas (MENEGHELLI, 1985; ADAD 
et al., 1991). 

Os dados conhecidos permitem estabelecer, ao que nos parece, que a desner
vação cardíaca e conseqüente disautonomia neurovegetativa na DC atuariam retiran
do do coração um de seus principais mecanismos adaptativos-reguladores, o que 
pode explicar algumas das manifestações cardíacas do chagásico, mas não teria papel 
fundamental na instalação da insuficiência cardíaca e das arritmias do cardiopata 
tripanossomótico (JUNQUEIRA, 1991). 

Outra manifestação importante a considerar quanto ao cardiopata chagásico 
crônico é a morte súbita (MS), que pode ser de dois tipos: esperada e inesperada 
(PRATA et al., 1986). Uma das características mais marcantes em qualquer dos tipos é 
a de que o óbito ocorre sempre de modo instantâneo, momentos após o início dos 
sintomas. Pelas observações conhecidas, sabe-se que a MS na DC é precedida, quase 
sempre, por fibrilação ventricular, a qual constitui a arritmia terminal (PRATA et al., 
1985). 

2.1.2 .3 . Forma Digestiva 

É representada por alterações da secreção, motilidade, absorção e, nos casos 
mais graves, pelos megas do tubo digestivo. 

No Brasil, Bolívia, Argentina, Chile e Peru, parcela variável de chagásicos crô
nicos manifesta distúrbios funcionais, especialmente do esôfago (esofagopatia chagá
sica) e do cólon (colopatia chagásica), aos quais podem seguir-se, ou não, dilatação 
dessas vísceras (megas). Em outras áreas geográficas, como na Venezuela e Panamá, 
onde ocorre cardiopatia chagásica crônica, não se observam manifestações digestivas 
da DC, o que sugere a existência de diferenças regionais. 



A Tabela 2 indica a prevalência dos megas em necropsias, segundo vários 
anatomopatologistas brasileiros. 

2 .1 .2 .3 .1 . Megas 

Megas são dilatações permanentes e difusas de vísceras ocas ou de canais; 
acompanhadas ou não de alongamento (dolico) da parede, não provocadas por obs
trução mecânica e cujo substrato anatomofuncional é uma lesão do sistema nervoso 
autônomo intramural (SNAIM). 

Embora megas possam ocorrer em qualquer víscera oca, incomparavelmente 
são muito mais freqüentes no esôfago e cólon. 

As vísceras com megas mostram-se permanentemente dilatadas, mas sem obs
táculo mecânico. O aumento da espessura das musculares e as alterações da mucosa 
(leucoplasias, úlceras etc.) secundárias à estase pelo bolo alimentar estagnado ou por 
fecaloma, confirmam o caráter permanente da dilatação. Contudo, em certos casos, a 
parede apresenta espessura normal ou menor em razão da dilatação da luz. A porção 
terminal do órgão pode ter diâmetro normal ou reduzido (ADAD et al., 1991). 

Do ponto de vista microscópico, as lesões mais características e importantes 
são a da camada muscular e do SNAIM, decorrentes dos mesmos processos patológi
cos gerais descritos anteriormente. As do SNAIM são evidentes sobretudo nos plexos 
de Auerbach e semelhantes às já descritas no SNAIC. Há inflamação dos gânglios e 
dos nervos com intensos fenômenos degenerativos dos neurônios, chegando a sua 
destruição completa. Por essa razão ocorre despopulação neuronal de grau variado. 
Na camada muscular, há focos de miosite, de intensidade variável, com degeneração 
e necrose de fibrocélulas e fibrose intramuscular focal ou difusa relacionada, direta 
ou indiretamente, com os focos de miosite (ADAD et al., 1991). 



Para que os megas se instalem, parece obrigatória a existência de lesões, inclu
sive destruição neuronal, no SNAIM (MENEGHELLI, 1985; ADAD et al., 1991). Entre
tanto, em sua patogênese e fisiopatologia é possível que, além destas lesões do SNA
IM, outras sejam necessárias. 

A fisiopatologia dos megas está exposta no esquema abaixo. 

2.2.6. Forma Nervosa 

Muito discutida é a presença de alterações morfológicas sistematizadas no teci
do nervoso central que possam constituir o substrato anatômico de uma verdadeira 
forma crônica nervosa da doença. São necessários mais estudos para esclarecimento 
da questão. 

2.2 .7 . Forma com Exacerbações Agudas 

Descrita inicialmente por Chagas em 1911. O cientista julgou desnecessário 
manter a individualidade desta forma (PRATA, 1990) em 1916. Nas últimas décadas, 
no entanto, o uso de imunodepressores, os transplantes de órgãos e o surgimento da 
AIDS criaram condições para a agudização da infecção pelo T.cruzi c o m graves reper
cussões orgânicas, especialmente encefálicas e cardíacas (ROCHA et al., 1994). Em 
virtude disso, esta forma tornou-se relativamente freqüente e deve ser considerada à 
parte, como inicialmente foi sugerido por Chagas. 



2.2.8. Forma Congênita 

O primeiro caso humano de doença de Chagas congênita (DCC) foi comprova
do por Dao, em 1948, na Venezuela. Sua prevalência varia de país para país e, dentro 
destes, de região para região. No Brasil há áreas, como na Bahia, em que apresenta 
significativa prevalência (10.5%) e outras, como no Triângulo Mineiro e São Paulo, em 
que a freqüência é muito baixa. 

A passagem do T.cruzi da mãe ao filho se dá por via placentária, produzindo-
se uma placentite aguda, em alguns casos com lesões numerosas e disseminadas e em 
outros escassas e focais. Na maioria das ocorrências, o parasitismo é acentuado. 

Nos casos de natimortalidade há, no produto da concepção, parasitismo e 
lesões inflamatórias mais freqüentes no sistema nervoso central, coração fígado, trato 
esofagogastrintestinal e pele. O óbito na DC congênita deve-se, em geral, a cardite, a 
meningoencefalite ou a infecções intercorrentes. 
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