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1. Introdução 

Para atender bem o paciente infectado pelo Trypanosoma cruzi, o médico 
necessita conhecer a doença e saber também suas limitações. A maioria dos 
doentes deve ser cuidada pelos clínicos gerais, aos quais compete, como acentuou 
Dias (1994), confirmar o diagnóstico, definir a forma clínica, conhecer o grau do 
dano, considerar o prognóstico e decidir sobre o tratamento específico e sintomá
tico e a respeito do tipo de atividade do paciente. Ao clínico geral compete saber 
em que momento necessita do auxílio dos diferentes especialistas. Tanto aquele 
como estes, no atendimento dos doentes, precisam discernir frente aos diferentes 
procedimentos a serem adotados, quais os que ainda significam somente pesquisa 
e quais os que podem ser incorporados como benefícios para os pacientes. Ambas 
situações são válidas, mas os modos de implementá-las diferem. 

2. Confirmação do Diagnóstico Etiológico 

O primeiro problema do clínico ao atender um paciente chagásico é confirmar 
o diagnóstico. As implicações de um diagnóstico podem ser de tal ordem que justifi
cam toda prudência. Para isto são importantes as informações epidemiológicas, os 
antecedentes pessoais, o quadro clínico e os exames complementares, principalmente 
os que darão o diagnóstico de certeza. Na fase aguda, quase sempre é imprescindível 
o encontro do parasito, comumente pelo exame direto do sangue periférico. Na fase 
crônica, isto é possível em cerca de 60% dos indivíduos, quando são usados procedi
mentos admitidos geralmente em pesquisas. Assim sendo, a tentativa de isolar o 
T.cruzi nos pacientes crônicos não necessita ser procedimento de rotina. Ademais, 
xenodiagnósticos ou hemoculturas são feitos em poucos locais. 

Na grande maioria das vezes, o elemento mais útil para a confirmação do 
diagnóstico etiológico é o exame sorológico. Uma pequena percentagem de indivídu
os com doença de Chagas comprovada têm sorologia negativa, variável conforme o 
laboratório que executa o exame. Outros soros mostram falsas reações positivas. A 
discrepância dos resultados torna-se mais evidente quanto maior for a variedade de 
reações sorológicas executadas e de laboratórios envolvidos. Na prática é convenien
te realizar pelo menos duas reações sorológicas entre as quatro técnicas mais reco¬ 



mendadas (imunofluorescência, hemaglutinação indireta, fixação de complemento 
ou Elisa) e, se necessário, repeti-las em diferente laboratório. 

3. Definição da Forma Clínica 

Após a confirmação do diagnóstico, o médico tem de conhecer a situação 
clínica do seu paciente, lembrando-se que o Trypanosoma cruzi acomete habitual
mente o coração, o aparelho digestivo e o sistema nervoso. Do ponto de vista prático 
é necessário saber em que fase está a doença e qual sua forma clínica. 

Com os êxitos dos programas de controle dos triatomíneos nos domicílios 
e a melhoria da qualidade dos sangues transfundidos cada vez torna-se mais raro, 
no Brasil, o encontro de doentes na fase aguda. Mas, um ou outro caso continuará 
aparecendo, havendo inclusive a possibilidade de pequenas epidemias, como já 
ocorreu no Rio Grande do Sul, Paraíba e Bahia. Casos agudos ocasionais podem 
surgir em áreas não sujeitas aos expurgos domiciliares, como na Amazônia (Coura 
et al., 1995), ou devido a transmissão congênita, ou a transplante de órgãos. 
Conforme as circunstâncias, pacientes com febre sem explicação, taquicardia, 
micropoliadenia, esplenomegalia e acentuada linfocitose devem ser suspeitos. Nesta 
fase, mais de 90% dos pacientes desenvolvem sintomatologia discreta ou são 
inaparentes (Teixeira, 1977). 

O problema maior são os cerca de dois a três milhões de pacientes crônicos 
ainda existentes. O perfil epidemiológico destes doentes mostra que a maioria tem 
idade superior a 15 anos (em média, 38 anos), é de origem rural, vive na periferia das 
cidades, tem baixo nível cultural, sendo que 70% dedicam-se a atividades braçais 
(Gontijo et al., 1996). Cerca da metade ainda é portadora da forma indeterminada, 20-
30% apresentam cardiopatia leve e 15-20% formas digestivas, e cerca de 5%, cardiopatia 
grave ou mega acentuado. Esta população irá envelhecendo e não deverá ser substi
tuída por outros chagásicos. Certa percentagem necessitará de cuidados médicos em 
alguma época da sua vida; cerca de 95% do atendimento deverá ser feito por um 
clínico geral. 

A doença de Chagas será diagnosticada quando o paciente procurar cuidados 
médicos por alguma razão, não necessariamente devido à sintomatologia da doença 
de Chagas, ou ao realizar exame sorológico, eletrocardiográfico ou radiológico por 
qualquer circunstância. Habitualmente, o médico é consultado pelos seguintes moti
vos: sorologia positiva, eletrocardiograma anormal, dispnéia ou outros sintomas de 
insuficiência cardíaca, perda de consciência ou outras manifestações de redução do 
débito cardíaco, disfagia ou obstipação prolongada. 

Nesta oportunidade, depois de feito o diagnóstico etiológico, competirá ao 
clínico estabelecer a forma clínica da doença. Isto será feito habitualmente através do 
exame clínico, completado pelo eletrocardiograma convencional, teleradiografia do 
tórax, exame radiológico do esôfago e do intestino grosso. Se estes exames estiverem 
normais, o indivíduo será considerado portador da forma indeterminada. É muito 
importante o diagnóstico desta forma clínica, pelo seu bom prognóstico (II Reunião 
Anual de Pesquisa Aplicada em Doença de Chagas, 1986). O eletrocardiograma e a 
radiografia do coração são imprescindíveis, como rotina, nos indivíduos infectados 



pelo T.cruzi. O exame radiológico d o esôfago é conveniente e, se possível, também 
o exame radiológico d o cólon, após clister opaco ou, ao menos, a radiografia simples 
d o abdômen. 

A não ser com finalidade de pesquisa ou somente em circunstâncias especiais, 
não é necessário submeter os doentes na forma indeterminada a exames mais sofisti
cados, como prova de esforço, eletrocardiografia dinâmica e muito menos a métodos 
invasivos. Nem todos os autores, principalmente cardiologistas, pensam da mesma 
maneira. Storino (1994) sugere que qualquer paciente com sorologia positiva deveria 
realizar amplo estudo, usando-se métodos não invasivos, ficando os métodos invasivos 
para situações especiais. 

A alteração do eletrocardiograma indicará que o paciente é um cardiopata. 
Poderá ser assintomático ou sintomático. Às vezes pode ser difícil saber se a cardiopatia 
é chagásica. Certas alterações, como bloqueio AV de 1o grau, extra-sístoles ventriculares 
isoladas e alterações difusas da repolarização ventricular, são freqüentes em outras 
doenças cardíacas. Em algumas oportunidades, como, por exemplo, em doentes aci
ma de 50 anos, o diagnóstico diferencial com a miocardioesclerose pode ser extrema
mente difícil. Um grupo de peritos da OMS indicou, como sugestiva de doença de 
Chagas, a presença das seguintes alterações eletrocardiográficas: bloqueio do ramo 
direito d o feixe de His, hemi-bloqueio anterior esquerdo (atualmente designado blo
que io da divisão antero-superior d o ramo esquerdo) , b loqueio atrioventricular, 
bradicardia sinusal e batimentos ventriculares prematuros superiores a três por minu
to e quando acompanhados de bradicardia. 

A cardiopatia sintomática pode ser exteriorizada com predomínio de fenôme
nos arrítmicos ou de falência miocárdica. É possível que as arritmias estejam relacio
nadas com palpitações, tonturas, perdas da consciência e outras manifestações de 
baixo fluxo cerebral, com ou sem sintomas de insuficiência cardíaca. Os sintomas da 
insuficiência cardíaca congestiva surgem geralmente em indivíduos com idade entre 
20 e 50 anos; a insuficiência é biventricular, com predomínio de fenômenos congestivos 
sistêmicos, sendo raros os episódios de dispnéia paroxística noturna e de edema 
agudo pulmonar. Os doentes raramente assumem uma atitude ortopnéica; são fre
qüentes as alterações do ritmo cardíaco e podem ser encontradas manifestações trombo-
embólicas pulmonares ou sistêmicas. 

O exame radiológico do esôfago mostrará se há retenção d o contraste, 
alterações da motilidade ou d o volume d o órgão. A esofagopatia poderá vir ou não 
acompanhada de ectasia. O exame radiológico definirá se existe ou não alonga
mento ou dilatação do cólon, já que não sabemos como diagnosticar a colopatia 
sem estas alterações anatômicas. A radiografia simples d o abdômen pode revelar 
o megacólon. Caso seja necessário, fazer o clister opaco sem limpeza completa do 
cólon. 

Os megas em outros segmentos d o aparelho digestivo, como estômago, duodeno, 
jejuno, vesícula biliar, ou de outros aparelhos, como a bexiga, os ureteres, os brônquios, 
são mais raros e não se justifica sua exploração como rotina. 

O comprometimento d o sistema nervoso central é mostrado, em maior ou 
m e n o r grau, e m g r a n d e n ú m e r o de pac ien tes , pelas a l terações dos reflexos 
osteotendinosos e da sensibilidade superficial. Os distúrbios do sistema neurovegetativo 
são mais evidentes e responsáveis por inúmeras alterações funcionais e metabólicas, 



bem estudadas principalmente em Ribeirão Preto, e demonstradas por uma série de 
testes. Tais perturbações do sistema nervoso não individualizam formas clínicas. Sua 
constatação não ajuda a melhorar o nível do atendimento médico dos pacientes e até 
agora não se sabe em que poderia beneficiá-los. 

As reativações da doença ocorrem por ocasião de transplantes, em associação 
com certas infecções, principalmente pelo HIV ou neoplasias, estando relacionadas à 
imunodepressão adquirida ou resultante do uso de medicação imunodepressora. A 
particularidade diagnóstica que apresentam resulta da peculiaridade das exteriorizações 
clínicas. No caso dos transplantes, ao mostrar sintomatologia de fase aguda sem o 
achado do parasito no exame direto do sangue periférico. Na síndrome de 
imunodeficiência adquirida causada pelo HIV, com meningoencefalite bem evidenci
ada pela tomografia computadorizada. 

Na definição da forma clínica, o médico não deve esquecer que nem todas as 
manifestações encontradas em um paciente com sorologia positiva são devido à do
ença de Chagas. Ε também que muitas alterações desta podem simular as verificadas 
em outras doenças. Dentre as mais importantes convém relembrar os sopros seme
lhantes aos de cardiopatias orovalvulares, as alterações eletrocardiográficas freqüen
tes também em populações soro-negativas e o quadro clínico semelhante ao de ou
tras cardiomiopatias - endomiocardiofibrose, alcoólica, peri-parto, idiopática. 

4. Extensão das lesões e correlação com a sintomatologia 

Esclarecida a forma clínica, o médico deve procurar estabelecer o grau do dano 
causado pela infecção pelo T.cruzi. O mais importante é a cardiopatia, depois a 
esofagopatia e, em seguida, a colopatia. 

Na cardiopatia, a ausência de sintomatologia é em geral bom indicador. Se o 
paciente é assintomático presume-se que o coração está menos comprometido. Com 
o auxílio do eletrocardiograma e de uma teleradiografia do tórax, o médico poderá 
avaliar o estádio evolutivo da cardiomiopatia (WHO, 1971): 

=> 1o período: infecção pelo T.cruzi, sem evidência clínica, radiológica ou 
eletrocardiográfica de comprometimento cardíaco; 

=> 2 o período: sintomatologia ausente ou discreta, área cardíaca normal ou levemen
te aumentada no exame radiológico; alterações eletrocardiográficas - bloqueio 
completo do ramo direito, distúrbios da repolarização ventricular, extra-sístoles 
ventriculares; 

=> 3 o período: sintomatologia evidente, cardiomegalia moderada e alterações 
eletrocardiográficas - bloqueio completo do ramo direito com desvio do eixo 
elétrico para a esquerda, zonas eletricamente inativas; 

=> 4 o período: sintomatologia acentuada com insuficiência cardíaca, cardiomegalia 
nítida ao exame radiológico, além de severas e numerosas alterações 
eletrocardiográficas - arritmias complexas e graves, extensas zonas eletricamente 
inativas. 



A solicitação de outros exames dependerá das circunstâncias e disponibilida
des de recursos. 

As providências até então mencionadas são da alçada do clínico geral e estão 
muito bem especificadas por Dias em um opúsculo publicado pela antiga SUGAM 
(1990). Os casos mais avançados, quando possível, devem ser encaminhados aos 
cardiologistas para aconselhamento ou orientação direta da conduta terapêutica. 
Isto ocorrerá principalmente nas arritmias severas e insuficiência cardíaca de difícil 
manejo. 

Para melhor atendimento do paciente são requeridos exames mais sofis
ticados. Assim, poderão ser feitos exames não invasivos, principalmente os 
seguintes: teste ergométrico, ecocardiograma e eletrocardiografia dinâmica. A 
ergometria será útil: na evidência precoce do comprometimento cardíaco, na 
avaliação da função ventricular, na aferição das arritmias, no acompanhamento 
terapêutico e na apreciação do prognóstico. A ecocardiografia informará sobre: 
avaliação do volume ventricular, análise da sístole e da diástole, contralidade 
global e segmentar e detecção de lesão apical e trombos. A eletrocardiografia 
dinâmica auxiliará na avaliação dos sintomas, principalmente os transitórios ou 
paroxísmicos (palpitações, síncope, tonturas, confusão mental, escurecimento 
da vista, palidez transitória etc.), ajudando a identificação de arritmias de "alto 
risco", a predição da morte súbita, a avaliação das drogas antiarrítmicas e 
funcionamento do marcapasso. 

Em certas circunstâncias, outros exames, inclusive invasivos, podem ser ne
cessários, como, por exemplo, os estudos eletrofisiológicos, que darão informações 
sobre o funcionamento do nó sinusoidal, os distúrbios da condução atrial e 
atrioventricular e o mecanismo das arritmias. 

Nos pacientes com esofagopatia, a intensidade da sintomatologia nem sem
pre é proporcional à extensão das lesões. A disfagia pode molestar mais o paciente 
na fase em que o esôfago está pouco dilatado, diminuído de intensidade com a 
hipotonia e o aumento da capacidade do órgão. O grau de dilatação pode ser 
avaliado pelo volume das regurgitações. 

Pelo exame radiológico, a esofagopatia pode ser classificada em grupos I, II, 
III e IV (Rezende et al., 1960). No grupo I não há dilatação. No grupo II, a 
dilatação é de até 5cm e está compensada; no III, a dilatação é maior do que 5cm 
e está descompensada, isto é, as paredes estão hipotônicas e a atividade motora 
encontra-se reduzida; e no IV, o esôfago está alongado e dobrado sobre si mesmo 
no terço inferior (dolicomegaesôfago). A esofagoscopia pode ser útil no diagnóstico 
diferencial para revelar lesões associadas e o estado da mucosa. Cerca da metade 
dos pacientes com megaesôfago tem alteração eletrocardiográfica. Por volta da 
metade dos casos de megacólon apresenta megaesôfago concomitante. 

A dor precordial é mencionada por cerca de 10-20% dos chagásicos (Lopes, 
1995) sendo possível que apareça como sintoma inicial em 5% (Prata, 1959), 
freqüentemente em pontadas, não relacionada aos esforços nem às emoções e não 
aliviada com vasodilatadores (Bestetti & Oliveira, 1992). Pode ter origem diversa. 
Para fazer o diagnóstico diferencial com as coronariopatias, em especial quando o 
padrão eletrocardiográfico é indistinguível do da isquemia, algumas vezes torna-se 
necessária a cineangiografia (Garzon, 1985). 



5. Prognóstico 

Conhecendo a forma clínica e a extensão das lesões apresentadas pelo pacien
te, o médico, com base nos conhecimentos acumulados sobre a evolução da doença, 
pode estabelecer o prognóstico quoad vitam, quoad valitudinem e quoad sanationem 
e aconselhar o emprego das medidas que o tornariam mais favorável. Nesta circuns
tância será útil ter-se em conta os fatos a seguir mencionados. 

A doença não cura espontaneamente, mas é possível que permaneça 
assintomática indefinidamente. 

A fase aguda tem prognóstico favorável em mais de 90% dos casos, mesmo sem 
tratamento, evoluindo para a fase crônica, geralmente para sua forma indeterminada. 
Em menos de 10% dos casos ocorrem óbitos devido à meningo-encefalite ou cardiopatia 
grave. A meningo-encefalite é mais freqüente quanto mais baixa for a idade do paci
ente. Na miocardite, o óbito ocorre por choque ou morte súbita (Dias, 1982). O 
tratamento pode modificar o prognóstico nesta fase, reduzindo a mortalidade. 

Na forma indeterminada, o parasito e o hospedeiro estão em equilíbrio. O 
paciente ignora sua doença e não sofre nenhuma limitação em suas atividades. Não 
corre o risco de falecer subitamente, pelo menos nos próximos 5-10 anos, podendo 
permanecer indefinidamente nesta situação. Quanto à possibilidade de cura 
parasitológica pelo tratamento específico, pode ocorrer principalmente quando os 
doentes são tratados na fase inicial da forma indeterminada. Daí a insistência em tratar 
os pacientes jovens, pressupondo-se que neles a doença tem pouca duração. 

Há dúvidas se o tratamento na fase indeterminada tardia é capaz de interferir 
favoravelmente na evolução da doença. Com o passar dos anos, muitos pacientes se 
transformam em cardiopatas e outros desenvolvem comprometimento do esôfago ou 
do cólon. Observando uma população de pacientes na forma indeterminada da doen
ça de Chagas, verificamos que esta transformação se processa, anualmente, na per
centagem de 2% para a cardiopatia (Macedo, 1973) e de 1% para o megaesôfago 
(Castro et al., 1994). 

As alterações eletrocardiográficas iniciais na cardiopatia chagásica são altera
ções primárias de ST-T, bloqueio completo do ramo direito, bloqueio A-V do 1º grau, 
ritmo nodal, batimentos ventriculares prematuros, desvio do eixo elétrico e QRS de 
baixa voltagem. Os exames periódicos nos cardiopatas que vivem em área endêmica 
mostram que cerca de 94% são assintomáticos ou apresentam sintomas leves, e que 
somente 6% têm manifestações que traduzem o comprometimento moderado ou se
vero do coração (Macedo, 1973). 

Na cardiopatia assintomática, o indivíduo desenvolve normalmente todas as 
suas atividades e não procura o médico, sendo possível que permaneça nesta situa
ção a vida toda. O aparecimento de sintomas de insuficiência cardíaca piora o prog
nóstico. A determinação da área cardíaca e o eletrocardiograma são exames muito 
úteis no prognóstico. A gravidade da insuficiência cardíaca acompanha o aumento de 
volume do coração. Como acentuou Porto (1963), os bloqueios de ramo associados a 
outras alterações (as ectopias múltiplas e polifocais, os BAV totais, as áreas inativas e 
a fibrilação atrial) retratam as lesões fibróticas avançadas da cardiopatia chagásica. 

Em 218 cardiopatas chagásicos que evoluíram para insuficiência cardíaca 
congestiva, o início da sintomatologia foi anunciado por apresentar uma ou mais 



das seguintes queixas (Prata, 1959): dispnéia, quase sempre aos esforços (46,3%); 
edemas dos membros inferiores (21,9%); palpitações (13,3%); dores no hipocôndrio 
direito (9,6%); dores epigástricas (6,9%); dores precordials (5,0%); perda dos sen
tidos (2,3%); astenia (1,8%); e dores torácicas associadas a escarros hemópticos 
(0,9%). 

A insuficiência cardíaca congestiva ou a parada cardíaca surgem habitual
mente na idade entre 20 e 60 anos, sendo que, no Brasil, em média aos 38 anos 
(Prata, 1959) e aos 45 na Argentina (Rosembaum e Alvarez, 1965). A parada 
cardíaca pode ocorrer em pacientes com ou sem sintomatologia. Contudo, alguns 
achados - síncope, vertigens freqüentes - indicariam iminência de morte súbita e 
o médico deve conhecê-los para não protelar o diagnóstico e o uso de recursos 
(drogas antiarrítmicas, implantação de marcapasso etc.) que poderão prolongar a 
vida do paciente. 

A insuficiência cardíaca tem evolução variável. Habitualmente evolui lenta
mente, durante anos, por surtos de descompensação, cuja reversão vai se tornando 
paulatinamente mais difícil. Quando instalada em indivíduos com idade inferior a 30 
anos, pode ter evolução rápida (Laranja et al., 1956). 

Em Bambuí, a mortalidade por doença de Chagas foi de 12,8/1000; em São 
Felipe, de 10,3/1000; e em Pains, de 9,6/1000. Em São Felipe ocorreram 58% dos 
óbitos em pacientes com insuficiência cardíaca, 37,5% subitamente e 4,5% por outras 
causas. A morte súbita é instantânea em 43,8% das ocorrências e com sinais 
premonitórios em 56,2%, sendo estes em 77,8% com duração de segundos e em 
22,2% de minutos. 

Em doentes com insuficiência cardíaca descompensada internados em hospi
tal, o óbito ocorre subitamente em 38% (morte súbita esperada) e com síndrome do 
baixo débito cardíaco em 53%. Esta síndrome é semelhante ao choque cardiogênico e 
está relacionada a perfusão tecidual diminuída, vasoconstrição periférica e pressão 
venosa elevada (et al., 1980); caracteriza-se por sudorese, pele fria, hipotensão arterial 
e obnubilação. 

Cerca de 25% dos indivíduos infectados pelo T. cruzi desenvolvem esofagopatia 
e menor número, colopatia. Uma manifestação freqüente na doença de Chagas e que 
aparece em 44% (Oliveira, 1985) ou mais dos casos necropsiados são os fenômenos 
trombo-embólicos, associados ou não a tromboses cardíacas. Os óbitos por megas 
são muito menos numerosos. 

6. Tratamento Específico 

Embora a nitrofurazona, a furaltadona, a levofuraltadona e o nifurtimox te
nham certa eficácia no tratamento da doença de Chagas, somente está disponível para 
uso clínico o benznidazol (N-benzil-2-nitro-1-imidazolacetato). Se este fosse bastante 
ativo contra o T.cruzi e melhor tolerado pelos pacientes, o tratamento estaria indicado 
de modo generalizado, e teríamos de discutir somente possíveis contra-indicações. Na 
verdade ocorre o contrário. 

O tratamento está indicado em pacientes na fase aguda e na forma indeterminada 
em jovens, na dose de 5mg/kg de peso corporal - em crianças, 5-10mg - , dividida em 



duas tomadas, durante 30 dias. Nestes grupos pode haver negativação parasitológica 
e sorológica, em mais de 60% dos tratados segundo alguns estudos. Pode haver 
inclusive cura de pacientes com meningo-encefalite, que sem tratamento é sempre 
fatal. O tratamento melhora as manifestações clínicas dos pacientes com reativação 
por imunodepressão. 

Como profilático, na dose de 10mg/kg de peso corporal, durante dez dias, 
evita a contaminação acidental pelo T.cruzi. Há informações contraditórias sobre 
possíveis benefícios do tratamento na evolução da doença de alguns pacientes 
com a forma indeterminada. Não há evidência alguma de melhora das lesões da 
fase crônica da doença de Chagas. Há necessidade de mais informação sobre a 
conveniência de tratar os portadores de forma indeterminada e os doentes da 
forma cardíaca e digestiva com lesões incipientes. A resposta ao tratamento 
depende das cepas do T.cruzi, tendo algumas mostrado resistência ao benznidazol 
no laboratório. 

Temos verificado diferenças geográficas na negativação do xenodiagnóstico 
em pacientes tratados pelo benznidazol e pelo nifurtimox (Prata, 1978). No 
caso de pacientes em que seja discutível a indicação do tratamento específico, 
poderá ser lembrado, para a tomada de decisão, que o tratamento per se 
poderá aliviar a tensão do paciente e evitar que recorra a leigos para tratar sua 
doença incurável. O tratamento pode ser feito no ambulatório, mas sob super
visão médica. 

O benznidazol não deve ser usado em larga escala, em programas de Saúde 
Pública. O medicamento produz reações de toxicidade e efeitos colaterais - tais 
como náuseas, cefaléia, anorexia, dor abdominal, perda de peso, tontura, astenia, 
vômitos e erupção cutânea - que não impedem seu uso. Mas três reações exigem 
a interrupção do tratamento: reação de hipersensibilidade grave, depressão da 
medula óssea e polineuropatia (Cançado, 1985). A hipersensibilidade aparece 
habitualmente nos dez primeiros dias do tratamento, e, se a dermatite é acompa
nhada de febre, adenomegalia, dores articulares e musculares, pode ser que o uso 
do benznidazol tenha de ser interrompido, tratando-se o paciente com 
corticosteróides. A depressão da medula óssea produz principalmente agranulocitose 
e se manifesta por febre e dor de garganta. A polineuropatia é dose dependente 
e aparece no final do tratamento. 

Somente quando se realiza uma investigação clínica torna-se possível solicitar 
repetidos exames para o controle de cura, como xenodiagnósticos, hemoculturas, 
pesquisa de anticorpos líticos etc. Ademais, tais exames não estão disponíveis para o 
uso na prática médica. 

Para o tratamento é necessário obter a adesão do paciente, que deverá ser 
avisado da duração do mesmo, das reações ao medicamento, da imprevisibilidade 
dos resultados e das dificuldades em avaliá-los. Doente e médico precisam ter presen
te que alguns xenodiagnósticos ou hemoculturas negativos não significam cura. Do 
mesmo modo, reações sorológicas convencionais positivas durante alguns anos não 
indicam insucesso terapêutico. A ausência do anticorpo lítico pela prova da lise medi
ada por complemento e o PCR são exames de difícil execução, realizados somente 
em alguns laboratórios de pesquisa e cujos bons resultados não tem sido possível 
reproduzir. 



7 . Tratamento Sintomático e Cuidados Gerais 

Uma das precauções que o médico geral poderá ter de adotar nos primeiros con
tatos com o paciente é situá-lo em relação a sua doença. É bom informá-lo que a doença 
de Chagas não é contagiosa. Em pacientes do sexo feminino há sempre a preocupação 
da transmissão congênita, o que é excepcional. 

Alguns doentes, conforme sua personalidade, se aterrorizam ao saber do 
diagnóstico pelas informações que dispõem ou por analogia com o sucedido com 
parentes ou conhecidos. Para encorajar o paciente, o médico, sem negar os riscos, 
deve acentuar que as conseqüências das quais tem pavor são remotas e que o mais 
provável será o doente viver em equilíbrio com sua doença. 

Além da personalidade, o médico precisa conhecer a situação familiar e econô
mica do chagásico, sua profissão, hábitos de vida e doenças associadas. Tais informa
ções serão úteis para remover fatores desencadeantes, no sentido de evitar ou retar
dar a instalação da insuficiência cardíaca. É importante a redução da atividade física e 
a readaptação das atividades profissionais. Na insuficiência cardíaca congestiva grave 
pode haver necessidade de repouso no leito, com retomada gradual das atividades 
após alívio da sintomatologia. Na insuficiência cardíaca congestiva, o paciente deve 
ser aposentado. 

As regras gerais para o tratamento da insuficiência cardíaca na doença de Cha
gas são as mesmas dos outros tipos de cardiopatia, embora alguma coisa seja peculiar. 
Há uma série de medidas que poderão ser tomadas conforme cada caso. Além do 
repouso é importante a dieta hipossódica, a digital, os diuréticos, os vasodilatadores, 
correção da hipoxemia, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, uso de antiarrítmicos 
e implantação de marcapasso. 

A dieta hipossódica deve ser usada nas formas graves da insuficiência cardíaca 
congestiva. A digital é muito importante, mas deve-se lembrar que a dose terapêutica 
é muito próxima da tóxica, sendo o risco de intoxicação digitálica maior nos pacientes 
com cardiomiopatia chagásica e que há possibilidade de agravamento de distúrbios já 
existentes e de ativação de focos arritmogênicos pelo aumento do automatismo e da 
excitabilidade miocárdica. 

Os diuréticos podem controlar a retenção excessiva de água e sódio, aliviando 
o edema e reduzindo a pré-carga ventricular e a regurgitação atrioventricular. Permi
tem também abrandar a dieta hipossódica e diminuir a dose de digital. Contudo, o seu 
uso inadequado pode causar hipocaliemia, hipocalcemia e hipomagnesemia, que 
desencadeiam arritmias cardíacas graves, principalmente em doentes que usam 
digitálicos ou reduzem demasiadamente a pré-carga, assim dificultando o enchimento 
do ventrículo e agravando a insuficiência circulatória. 

Os vasodilatadores, principalmente os inibidores de enzima conversora da 
angiotensina, têm sido preconizados no tratamento da insuficiência cardíaca avança
da. O enalapril e o captopril podem melhorar a função ventricular e, indiretamente, 
diminuir a freqüência cardíaca e as arritmias ventriculares. Falta provar na cardiopatia 
chagásica se o uso destes medicamentos poderia prevenir o aparecimento e reduzir a 
progressão da insuficiência cardíaca em alguns pacientes, conforme já demonstrado 
na doença causada por outras etiologias. 



Nas fases avançadas da insuficiência cardíaca congestiva é possível que predo
mine a síndrome do baixo débito cardíaco. Ao lado da insuficiência cardíaca refratária 
ao tratamento, os fatores agravantes passíveis de tratamento são a acidose metabólica, 
a hipoxemia, a vasoconstrição periférica e as arritmias cardíacas. Pode ser necessário 
suplementar o oxigênio no ar inspirado e administrar bicarbonato de sódio. 

Nas arritmias, o mais importante é identificar aquelas que representam alto 
risco para o paciente. As extra-sístoles isoladas e monomorfas, confirmadas pela 
eletrocardiografia dinâmica, raramente produzem morte súbita em paciente 
assintomático ou com palpitações e não exigem medidas especiais de tratamento. Os 
pacientes devem abolir fatores arritmogênicos, tais como café, álcool, fumo, ansieda
de e noites mal dormidas. Outros, como a taquicardia ventricular sustentada (duração 
de um minuto ou mais), o bloqueio atrioventricular completo, as extra-sístoles 
ventriculares multiformes, são graves e merecem atenção especial. 

As drogas antiarrítmicas, principalmente a amiodarona, são importantes no tra
tamento das extra-sístoles ventriculares polimorfas e da taquicardia ventricular. A 
fibrilação ventricular, prenúncio da parada cardíaca, exige que se faça imediatamente 
a cardioversão elétrica com choque de 200 a 400 watts por segundo. 

O implante do marcapasso é indiscutível nas seguintes circunstâncias (Tostes, 
1994): disfunção do nó sinusal sintomática, BAV de 2º grau, BAV total sintomático, 
BAV total assintomático com freqüência ventricular inferior a 40bpm ou períodos de 
assitolia superiores a três segundos, BAV total com ritmos ectópicos que necessitam 
de antiarrítmico depressor do ritmo de escape, flutter, fibrilação atrial ou taquicardia 
supraventricular com BAV avançado e sintomas de baixo débito, bloqueio de ramo 
alternante com períodos de BAV total sintomático, bloqueio bi ou trifascicular com 
períodos de BAV total sintomático. Em outras circunstâncias, o implante também está 
freqüentemente indicado. O controle dos pacientes com marcapasso deve ser feito 
pelo cardiologista, ou melhor, por especialista em estimulação cardíaca artificial. 

Em certos tipos de taquicardia ventricular recorrente tem sido preconizado o 
mapeamento do foco de reentrância e sua extirpação cirúrgica (Pileggi e Iosa, 1985) 
ou ablação por radiofreqüência. 

A prevenção dos fenômenos trombo-embólicos pelo uso da heparina, 
estreptoquinase e uroquinase e a aneurismectomia ainda não tem aplicação prática 
indiscutível na doença de Chagas. 

O transplante cardíaco tem sido feito em chagásicos, porém quase sempre há 
reativação da doença. O benznidazol beneficia o paciente, mas não evita a reativação. 

A forma digestiva comumente é melhor tolerada pelos pacientes. Ao portador 
de megaesôfago recomenda-se fazer as refeições com tranqüilidade, evitar alimentos 
muito quentes, ou muito frios, ou irritantes e as bebidas alcoólicas. Muitos pacientes 
têm regurgitação noturna, com passagem do conteúdo esofageano para o aparelho 
respiratório; por isso não devem jantar. Às vezes convém tomar bebidas gasosas ou 
alcalinas para limpar o esôfago. 

Cerca da metade dos pacientes com megaesôfago sentem dor retroesternal ou 
ao nível do apêndice xifóide, diferente da odinofagia, que melhora imediatamente 
com a ingestão de um líquido. No megaesôfago, por experiência própria, o paciente 
é que diz ao médico qual a temperatura dos alimentos que lhe convém, como e 
quando esvaziar o esôfago etc. O dinitrato de isossorbitol administrado na dose de 



5mg, sublingual, antes das refeições, reduz a pressão do esfíncter inferior do esôfago 

facilitando o esvaziamento; mas pode produzir cefaléia. 

Se o doente não puder conviver com sua doença, é possível que seja indicada 

a dilatação do cárdia. Na metade dos pacientes há recidiva da sintomatologia e nova 

dilatação tem de ser feita, e assim por diante, com resultados progressivamente pio

res. A dilatação não está indicada no dolicomegaesôfago, cujo tratamento é cirúrgico. 

Na cirurgia do esôfago é preferível técnicas mais conservadoras, pois em muitas oca

siões a esofagite que se instala é menos tolerada do que a sintomatologia anterior à 

operação. 

No megacólon aconselha-se dieta rica em celulose, mas sem fibras. Líquidos 

em abundância. Laxativos que estimulem o movimento intestinal. Lavagem intestinal 

com soro fisiológico. A cirurgia deve ser indicada neste caso. O médico deve estar 

atento para as complicações do megacólon, que às vezes são suas manifestações 

iniciais: fecaloma e vôlvulo (Rezende, 1979). O fecaloma deve ser desfeito e o vôlvulo 

pode ser resolvido pela entubação descompressiva se não houver alteração vascular 

ou pela cirurgia. 
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