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1. Introdução 

O comprometimento do Sistema Nervoso Autônomo é uma das caracterís
ticas marcantes da Cardiopatia Chagásica Crônica. As lesões do Sistema Nervoso 
Autônomo ocorrem ao nível dos corpos celulares intracardíacos e dos plexos 
cervico-torácicos, levando à despopulação neuronal. Ainda que o mecanismo não 
tenha sido totalmente elucidado, existem fortes evidências de que fenômenos auto-
imunes estejam implicados na mediação da lesão neuronal na fase crônica da 
moléstia (1RIBEIRO DOS SANTOS et al., 1980; GEA et al., 1993). Ao que parece, 
a intensidade da despopulação neuronal encontrada na Cardiopatia Chagásica Crônica 
não é detectada em nenhuma outra cardiopatia. Embora com diferentes níveis de 
gravidade, o envolvimento do Sistema Nervoso Autônomo tem sido observado 
universalmente em pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica. A desnervação 
autonômica poderia ter importância no entendimento da patogênese, assim como 
na história natural da Cardiopatia Chagásica Crônica. 

O significado da despopulação neuronal na patogênese da Cardiopatia Chagá
sica Crônica é ainda controverso. Com base na intensidade da despopulação neuronal 
intracardíaca, semelhante ao que acontecia no tubo digestivo, Koberle aventou em 
1959 a possibilidade de que a destruição parassimpática, levando a possível estado de 
hiperatividade simpática intracardíaca, desempenhasse papel fundamental na gênese 
da Cardiopatia Chagásica Crônica. Contudo, estudos subseqüentes realizados por outros 
autores não visualizaram importante destruição neuronal nos estágios precoces da 
cardiopatia, assim como não evidenciaram correlação entre a intensidade da destrui
ção neuronal e a gravidade da cardiopatia (LOPES et al., 1983). 

Do ponto de vista clínico, o significado da destruição neuronal é também 
obscuro. As manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes com Cardiopatia 
Chagásica Crônica não são diretamente vinculadas às lesões neuronals, e, ao 



contrário do que se observa em outras cardiopatias, o significado prognóstico da 
disfunção neuronal é desconhecido. Contudo, vale ressaltar que a disfunção auto¬ 
nômica poderia contribuir para o aparecimento de arritmias malignas e provocar 
a morte súbita. 

Esta revisão tem por objetivo sumariar as informações referentes ao envolvi
mento do Sistema Nervoso Autônomo, quer do ponto de vista morfológico, quer do 
ponto de vista funcional, na tentativa de contribuir para o melhor entendimento do 
significado da desnervação autonômica na Cardiopatia Chagásica Crônica. 

2. Alterações Funcionais do Sistema Nervoso Autônomo Cardíaco em Pacientes com 
Cardiopatia Chagásica Crônica 

Vários são os métodos de avaliação funcional do Sistema Nervoso Autônomo 
intracardíaco. Relatam-se aqui aqueles que têm sido empregados mais freqüentemen
te, principalmente os utilizados em pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica que 
vivem em diferentes regiões do Continente Americano, a fim de demonstrar a univer
salidade do envolvimento autonômico na doença de Chagas. 

2 . 1 . Disautonomia Parassimpática 

2 . 1 . 1 . Teste da Atropina 

Em 1922, no artigo clássico que caracteriza a Cardiopatia Chagásica Crônica, 
Chagas e Villela (1992) chamaram a atenção para o fato de que, em muitos pacien
tes, não ocorria o efeito cronotrópico positivo habitualmente induzido pela admi
nistração endovenosa de atropina. O estudo sistematizado dos efeitos da atropina 
em pacientes chagásicos foi feito, em nosso meio, somente em 1968 por Amorim e 
colaboradores. Estes autores estudaram 10 pacientes chagásicos (5 sem cardiopatia 
e 5 com cardiopatia), que não mostravam sinais de Insuficiência Cardíaca Congesti¬ 
va à época da realização da investigação. Administrou-se sulfato de atropina, 0.25mg/ 
min durante 8 minutos. A exemplo do que se verificou nos controles, a administra
ção de atropina elevou a freqüência cardíaca dos pacientes chagásicos sem cardio
patia, porém 4 dentre os 5 pacientes cardiopatas não apresentaram alterações signi
ficativas na freqüência cardíaca após a administração da droga. Amorim et al. (1970) 
também estudaram os efeitos da atropina em pacientes com Endomiocardiofibrose 
e Cardiomiopatia Dilatada. Ao contrário do que ocorreu em pacientes chagásicos, a 
administração de atropina elevou a freqüência cardíaca nos pacientes portadores das 
últimas cardiopatias, sugerindo a ocorrência de lesão parassimpática apenas na Car
diopatia Chagásica Crônica. Mais recentemente, Davila et al. (1988) utilizaram o tes
te da atropina em pacientes venezuelanos com Cardiopatia Chagásica Crônica. Tais 
autores observaram que a resposta da freqüência cardíaca à injeção de atropina era 
normal em pacientes que apresentavam alterações segmentares da contratilidade 
miocárdica, porém anormal naqueles que tinham evidências de dano miocárdico 
difuso. Mais ainda, Davila et al. verificaram que a incapacidade de elevação da fre
qüência cardíaca era tanto maior quanto mais alto fosse o grau de disfunção mio¬ 



cárdica. Assim, o teste da atropina parece ser útil para detectar disfunção parassim
pática em pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica. 

2 .1 .2 . Manobra de Valsalva 

Este teste consiste basicamente na avaliação da resposta da freqüência cardíaca 
e da pressão arterial sistêmica ao esforço da expiração forçada contra a glote fechada 
durante 20 segundos. Em condições normais, nota-se aumento na freqüência cardíaca 
e diminuição da pressão arterial sistêmica durante a fase final do esforço expiratório; 
após o término súbito desse esforço, nota-se aumento da pressão arterial, em níveis 
maiores do que os observados nas condições basais, e diminuição abrupta da fre
qüência cardíaca, esses últimos fenômenos mediados pelo Sistema Nervoso Parassim¬ 
pático. 

Manço et al. (1969) foram os primeiros pesquisadores a usar esta técnica na 
avaliação do Sistema Nervoso Parassimpático em pacientes chagásicos. Estudaram, 
em nosso meio, 8 pacientes sem história de Insuficiência Cardíaca prévia, porém com 
evidências eletrocardiográficas e/ou radiológicas de cardiopatia; 4 deram resposta 
anormal à administração de atropina. Manço et al. verificaram que, nos pacientes com 
resposta anormal ao teste da atropina, não houve bradicardia reflexa após o término 
súbito da expiração forçada, o que sugere desnervação parassimpática. 

Investigação semelhante foi realizada por Caeiro et al. (1978), que estudaram 
24 pacientes argentinos com Cardiopatia Chagásica Crônica, 8 deles com Insuficiência 
Cardíaca ou cardiomegalia detectada no raio X de tórax, e 16 deles apenas com 
alterações eletrocardiográficas. Avaliaram as variações da freqüência cardíaca durante 
as diversas fases da manobra de Valsalva. Observaram alterações na freqüência cardí
aca semelhantes àquelas descritas por Manço et al. (1969) durante a fase descompres¬ 
siva nos grupos de pacientes chagásicos, embora mais acentuadas naqueles com 
sinais de Insuficiência Cardíaca ou cardiomegalia. Anormalidades na manobra de 
Valsalva indicativas de disfunção parassimpática foram também observadas em paci
entes venezuelanos por Fuenmayor et al. (1988), principalmente naqueles com im
portante disfunção miocárdica. 

Em conjunto, os dados disponíveis na literatura obtidos com a manobra de 
Valsalva mostram que a disfunção parassimpática ocorre universalmente em pacientes 
com Cardiopatia Chagásica Crônica, provavelmente naqueles que se apresentam nos 
estágios mais avançados da moléstia. 

2.1 .3 . Exercício Físico Aeróbico 

O Sistema Nervoso Autônomo pode ser funcionalmente avaliado pelas modifi
cações da freqüência cardíaca durante o exercício físico aeróbico. As divisões Simpá
tica e Parassimpática contribuem para o aumento da freqüência cardíaca durante o 
exercício; na fase inicial (primeiros 10 segundos), o aumento da freqüência cardíaca 
depende da integridade do tônus vagal, enquanto que a elevação da freqüência 
cardíaca em estágios mais avançados do exercício são dependentes da estimulação 
simpática. 



Gallo Jr. e associados (1975) submeteram 28 pacientes com Cardiopatia Chagá
sica Crônica ao exercício físico aeróbico, observando que, comparados aos controles, 
os pacientes chagásicos tiveram menor incremento na freqüência cardíaca durante o 
exercício do que o esperado. Verificaram que a dificuldade na elevação da pressão 
arterial acontecia preferencialmente com níveis baixos de exercício, não havendo 
dificuldade no aumento da freqüência cardíaca com níveis altos de atividade física. 
Mais ainda, descobriram que essas alterações ocorriam nos pacientes chagásicos que 
também apresentavam anormalidades no teste da atropina e na manobra de Valsalva. 
Concluíram, então, que a incapacidade de elevação da pressão arterial com níveis 
leves de exercício físico aeróbico era indício de disfunção parassimpática. 

Subseqüentemente, Gallo Jr. et al. (1987) avaliaram 14 pacientes chagásicos 
crônicos empregando bicicleta ergométrica com carga de exercício escalonada; cada 
etapa do exercício tinha a duração de 4 minutos, e os intervalos entre as cargas 
tinham que ser suficientes para os valores retornarem àqueles das condições basais. 
Dessa forma, puderam avaliar adequadamente o incremento da freqüência cardíaca 
durante os 10 primeiros segundos do exercício, que depende basicamente da retirada 
do tônus vagal. É importante salientar que 7 dos pacientes chagásicos estavam na 
forma indeterminada e 7 mostravam alterações eletrocardiográficas; todos os pacien
tes, entretanto, apresentavam função sistólica normal ao ecocardiograma. Compara
dos aos controles, os pacientes na forma indeterminada não passaram por alterações 
no incremento da freqüência cardíaca; entretanto, os pacientes cardiopatas tiveram 
menor incremento na freqüência cardíaca. Os dados de Gallo Jr. et al. são importan
tes, pois, comparados aos outros estudos de avaliação parassimpática, são os primei
ros a comprovar a existência de disfunção parassimpática em pacientes chagásicos 
sem disfunção sistólica do músculo cardíaco. 

2.1 .4 . Análise Espectral da Freqüência Cardíaca 

Este método é atualmente o mais indicado para a avaliação do Sistema 
Nervoso Autônomo do coração. Ao contrário dos outros métodos, que aferem a 
função autonômica em curto espaço de tempo, este método permite a investigação 
da função autonômica durante longos períodos, em condições naturais de vida do 
indivíduo. Além disso, a análise espectral da freqüência cardíaca permite a avali
ação simultânea dos sistemas Simpático e Parassimpático sob diferentes circunstân
cias biológicas. 

De forma simplista, pode-se dizer que a análise espectral da freqüência cardí
aca é feita com base no fato de que o batimento cardíaco normal não é totalmente 
regular, apresentando variabilidade batimento a batimento na dependência de oscila
ções fisiológicas diversas, tais como luminosidade, temperatura, estado de vigília etc. 

A análise dos intervalos entre batimentos é feita com base no sistema Holter de 
24 horas, e a variabilidade obtida entre os batimentos cardíacos é analisada em fun
ção do tempo, posteriormente submetida a análise matemática complexa, obtendo-se 
o espectro, em Hertz, dessas freqüências. Com base nos valores obtidos, pode-se ter 
idéia da atividade simpática e parassimpática cardíacas (PAGANI et al., 1986; STEIN et 
al., 1994). 



Guzetti et al. (1991) estudaram 19 pacientes chagásicos argentinos (7 na forma 
indeterminada, 12 com cardiopatia crônica) sem evidências de cardiomegalia ao raio 
X de tórax ou sinais clínicos de Insuficiência Cardíaca prévia. Em condições basais, 
não houve diferença nos parâmetros de avaliação autonômica entre chagásicos e 
controles. Entretanto, quando os pacientes assumiram a posição ereta durante 15 
minutos, o componente espectral da freqüência cardíaca relacionado ao Sistema Pa¬ 
rassimpático, que virtualmente desapareceu nos controles, praticamente não se alte
rou nos pacientes chagásicos, sugerindo disfunção parassimpática nos estágios preco
ces da Cardiopatia Chagásica Crônica também em pacientes argentinos. 

Estudo semelhante foi realizado por Loyo et al. (1994), na Venezuela, que 
avaliaram a função autonômica em 23 pacientes chagásicos na forma indeterminada, 
todos com ecocardiograma normal. Comparados aos controles, os pacientes chagási
cos mostraram alterações no funcionamento do Sistema Parassimpático, revelando 
definitivamente o envolvimento parassimpático na ausência de disfunção contrátil do 
miocárdio. 

2.2. Disautonomia Simpática 

2 .2 .1 . Manobra de Valsalva 

Durante a fase de sustentação da expiração forçada na manobra de Valsalva 
ocorre aumento na freqüência cardíaca, fenômeno que é mediado pelo Sistema Ner
voso Simpático. Em pacientes brasileiros e venezuelanos não se observou nenhuma 
alteração no componente simpático. Entretanto, no estudo de Caeiro et al. (1978) 
realizado na Argentina, os autores verificaram que os pacientes chagásicos, com ou 
sem evidências de Insuficiência Cardíaca, apresentaram menor incremento na fre
qüência cardíaca que os controles na fase compressiva da manobra de Valsalva, indi
cativa de disfunção simpática. 

2.2.2. Alterações Passivas na Postura Corporal 

Quando o indivíduo assume a posição ereta, há represamento de sangue nos 
vasos sangüíneos dos membros inferiores, levando à diminuição do retorno venoso, 
culminando em decréscimo das pressões de enchimento ventriculares e do débito 
cardíaco e, conseqüentemente, da pressão arterial sistêmica. Ocorre, então, ativação 
dos pressoceptores carotídeos e do arco aórtico, que, provocando liberação de nora¬ 
drenalina das terminações simpáticas, induz o aparecimento de taquicardia e eleva
ção da pressão arterial diastólica. Portanto, essas alterações dependem da integridade 
do Sistema Nervoso Simpático. 

Em 1975, Marin-Neto et al. estudaram 16 pacientes portadores de Cardiopatia 
Chagásica Crônica, submetidos passivamente à postura ereta por 10 minutos. Em 
relação aos indivíduos controles, os pacientes chagásicos apresentaram menor eleva
ção da freqüência cardíaca e da pressão arterial sistêmica. 

Palmero et al. (1980), na Argentina, estudaram 34 pacientes chagásicos; 10 
deles estavam na forma indeterminada, enquanto que os restantes mostravam altera¬ 



ções eletrocardiográficas, porém sem evidências de Insuficiência Cardíaca. Os pacien
tes assumiram a posição ereta passivamente. Palmero et al. observaram que os paci
entes chagásicos, inclusive aqueles na forma indeterminada, apresentaram menores 
incrementos na pressão arterial diastólica que os controles, não havendo, entretanto, 
diferença com relação às elevações de freqüência cardíaca. 

Assim, as provas de reflexo postural sugerem comprometimento do Sistema 
Nervoso Simpático tanto em pacientes brasileiros como em argentinos. 

2.2.3. Análise Espectral da Freqüência Cardíaca 

No estudo já referido de Guzetti et al. ( 1 9 9 1 ) , além das alterações parassimpá¬ 
ticas, observaram-se também alterações no Sistema Nervoso Simpático. Assumindo a 
posição ereta passivamente, os pacientes chagásicos não apresentaram aumento no 
componente simpático da análise espectral da freqüência cardíaca, ao contrário do 
que se verificou nos controles. 

2.2.4. Dosagem Plasmática de Noradrenalina 

Os níveis plasmáticos de noradrenalina podem ser considerados um índice de 
atividade do Sistema Nervoso Simpático, pois são dependentes do derramamento de 
noradrenalina das terminações nervosas adrenérgicas para o plasma (HASKING et al., 
1 9 8 6 ) . Nos casos de disfunção ventricular sistólica assintomática ou de Insuficiência 
Cardíaca Congestiva descompensada, os barorreceptores carotídeos inibem o reflexo 
inibitório central, o que resulta em hiperatividade adrenérgica, com conseqüente au
mento dos níveis plasmáticos de noradrenalina (DUNLAP & THAMES, 1 9 9 2 ) . O au
mento no "turnover" miocárdico, entretanto, provoca diminuição dos níveis miocárdi¬ 
cos de noradrenalina. 

Os estudos envolvendo a mensuração plasmática de noradrenalina mostram 
resultados conflitantes. Nós estudamos (BESTETTI et al., 1 9 9 5 ) 16 pacientes chagási
cos com Insuficiência Cardíaca grave (fração de ejeção do ventrículo esquerdo = 0 . 2 8 ) 
que, comparados aos pacientes não chagásicos em Insuficiência Cardíaca de gravida
de semelhante, não revelaram diferenças nos níveis plasmáticos de noradrenalina, 
tanto em nível periférico, quanto ao nível do seio coronário, local onde os níveis de 
noradrenalina refletem a atividade simpática intracardíaca. Davila et al. ( 1 9 9 5 ) , na 
Venezuela, determinaram os níveis de noradrenalina plasmática em 3 6 pacientes cha
gásicos, 1 0 deles assintomáticos. Observaram que os níveis plasmáticos de noradrena
lina foram semelhantes em controles e em chagásicos assintomáticos, porém elevados 
nos pacientes com Insuficiência Cardíaca que apresentavam disfunção sistólica do 
ventrículo esquerdo. Os resultados destes trabalhos apontam para a preservação, 
ainda que parcial, da atividade simpática na Cardiopatia Chagásica Crônica e estão de 
acordo com os estudos de Correa-Araujo et al. ( 1 9 9 1 ) , que notaram níveis diminuídos 
de noradrenalina miocárdica em pacientes chagásicos com Insuficiência Cardíaca. 

Iosa et al. ( 1 9 8 9 ) , contudo, tiveram resultados diferentes. Estudaram 10 pacien
tes chagásicos na forma indeterminada, 12 com alterações eletrocardiográficas, porém 
sem sinais de disfunção miocárdica, e 8 pacientes com Insuficiência Cardíaca grave. 



Comparados aos pacientes não chagásicos com Insuficiência Cardíaca, os pacientes 
chagásicos com Insuficiência Cardíaca tiveram níveis menores de noradrenalina, que 
eram semelhantes aos níveis obtidos nos indivíduos controles (sem Insuficiência Car
díaca). Iosa et al. atribuíram seus achados à disfunção simpática subjacente. É possível 
que diferenças nos métodos utilizados na mensuração de noradrenalina (cromatogra¬ 
fia líquida de alta pressão em nosso estudo e no de Davila et al., radioimunoensaio no 
trabalho de Iosa et al.), assim como razões étnicas e geográficas, possam explicar a 
discrepância dos resultados. 

A tabela 1 resume os achados dos estudos funcionais anteriormente apresen
tados. 

3. Alterações Morfológicas do Sistema Nervoso Autônomo na doença de Chagas 

3 . 1 . Lesão Parassimpática 

Em 1959, Koberle demonstrou pela primeira vez a notável diminuição do nú
mero de neurônios intracardíacos em pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica. 
Estudou 30 pacientes chagásicos e 5 controles e mostrou que o número de neurônios 
contados nos gânglios dispostos na faixa intercaval era, em média, 4523 nos controles 
e 1175 nos chagásicos. Vários outros estudos, sumariados por Oliveira (1985), de
monstram despopulação neuronal em pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica. 
Embora a desnervação parassimpática possa ocorrer em várias cardiopatias, a intensi
dade com que é encontrada na Cardiopatia Chagásica Crônica é marcantemente mai
or do que a observada em outras (OLIVEIRA, 1985). 

É importante salientar que, do ponto de vista morfológico, as lesões parassim¬ 
páticas são detectadas também nos estágios precoces da cardiopatia. Tal assertiva 
deriva do estudo de Lopes e Tafuri (1983), os quais analisaram os corações de pacien
tes chagásicos que tiveram morte súbita (n=15) ou violenta (n=15). Embora empre
gassem técnica menos eficaz que a descrita por Koberle (1959), estes autores notaram 
despopulação neuronal em 26% dos pacientes que tiveram morte violenta e em 33% 
dos pacientes que morreram subitamente. 



Recentemente, Ramos et al. encontraram alterações morfológicas nos gânglios 
nervosos localizados no tronco aorto-pulmonar, que têm atividade parassimpática, 
em pacientes com cardiopatia chagásica crônica. 

Em animais de experimentação, também se pode observar lesões ganglionares 
no estágio crônico da infecção (MANÇO et al., 1 9 6 9 ; RAMIREZ et al., 1 9 9 4 ; JUNQUEI
RA et al., 1 9 9 2 ) . No elegante estudo realizado por Junqueira Jr. et al. ( 1 9 9 2 ) , demons
trou-se correlação entre disfunção parassimpática, detectada por resposta anormal à 
injeção de fenilefrina, e lesões ganglionares visualizadas microscopicamente. 

3.2. Lesão Simpática 

Ao contrário do Sistema Nervoso Parassimpático, que tem sido extensivamente 
estudado, dá-se pouca atenção ao Sistema Nervoso Simpático. Um dos poucos traba
lhos que procurou sistematicamente avaliar a inervação simpática foi realizado por 
Alcântara, em 1 9 5 9 . Este autor procedeu à contagem sistematizada dos neurônios 
existentes nos gânglios cérvico-torácicos de 2 0 pacientes chagásicos crônicos, mas as 
características da cardiopatia infelizmente não foram referidas pelo autor. Os pacien
tes chagásicos apresentaram 4 7 9 . 2 5 1 células, em média, enquanto que os controles 
7 5 8 . 5 5 1 , evidenciando uma desnervação de 3 6 . 8 % . 

Assim, ao que parece, ocorre também desnervação simpática na Cardiopatia 
Chagásica Crônica. 

4. Conseqüências das Lesões Autonômicas 

Mais do que mera peculiaridade, as lesões neuronals podem ter sérias conse
qüências na história natural da Cardiopatia Chagásica Crônica (Figura 1). 



Da análise do conjunto de dados previamente apresentados, parece agora claro 
que a disfunção autonômica pode ser detectada, na dependência da metodologia 
utilizada, em estágios precoces da Cardiopatia Chagásica Crônica, inclusive na forma 
indeterminada da moléstia (CAEIRO et al., 1978; LOYO et al., 1994). Assim, a pressu
posição de que a lesão parassimpática seria conseqüência da dilatação miocárdica, 
aventada por Davila (1989), carece de respaldo científico. 

Também não pode ser aceita em sua plenitude a idéia de Koberle 
(1959), atribuindo à desnervação parassimpática papel exclusivo na patogênese 
da Cardiopatia Chagásica Crônica em conseqüência de hiperatividade simpáti
ca. Embora a destruição experimental isolada do Sistema Nervoso Parassimpá
tico produza lesões semelhantes às observadas na Cardiopatia Chagásica Crô
nica (WONG et al., 1992), e a administração de isoproterenol induza o apa
recimento de alterações eletrocardiográficas e morfológicas semelhantes às 
detectadas na Cardiopatia Chagásica Crônica (BESTETTI et al., 1987), fatos que 
poderiam apoiar a idéia de Koberle, outras evidências científicas vão contra a 
suposição de que a desnervação parassimpática conduzindo à hiperatividade 
simpática seja o fator causal exclusivo: 

1) a presença de alterações simpáticas na forma indeterminada (CAEIRO et al., 1978) 
e na cardiopatia crônica manifesta (GUZZETTI et al., 1991; PALMERO et al., 1980), 
seja no aspecto funcional, seja no aspecto morfológico (29); 

2) o fato de que os níveis de noradrenalina no seio coronário de pacientes chagási
cos com Insuficiência Cardíaca não são maiores do que aqueles verificados em 
pacientes não chagásicos (BESTETTI et al., 1995), excluindo, assim, possível hipe
ratividade simpática; 

3) a aparente raridade da presença de graves alterações neuronals na ausência de 
lesões miocárdicas inflamatórias. 

Se, por um lado, a lesão parassimpática é, ao que parece, incapaz de provocar 
a hiperatividade simpática, não se pode negar que a mesma possa ter papel primordi
al na patogênese da Cardiopatia Chagásica Crônica. Subjacente à lesão neuronal está 
a depleção dos níveis miocárdicos de acetilcolina (FIGUEREDO et al., 1989). Altera
ções nos níveis de acetilcolina poderiam levar a alterações no tônus vasomotor do 
leito coronário. De fato, Torres et al. (1995) recentemente demonstraram resposta 
anormal constritora das artérias coronárias em pacientes com Cardiopatia Chagásica 
Crônica. Assim, cronicamente, alterações no tônus vasomotor poderiam levar a altera
ções perfusionais ao nível miocárdico (ROSSI, 1990), exteriorizada por lesões mioci¬ 
tolíticas e, posteriormente, fibrose reparativa (ROSSI & BESTETTI, 1995). Isso poderia 
explicar os efeitos benéficos da administração de metoprolol (BESTETTI et al., 1990) 
e verapamil (MORRIS et al., 1989) na história natural da Cardiopatia Chagásica expe
rimental. Assim, embora a hiperatividade simpática decorrente da destruição paras
simpática não tenha sido comprovada, o simples fato da presença da lesão parassim
pática poderia, por si só, ter importante papel na patogênese da Cardiopatia Chagási
ca Crônica. 



Outro aspecto importante que precisa ser enfatizado diz respeito à potencial 
associação entre o distúrbio autonômico e a morte súbita. Apenas um estudo prospec
tivo (BESTETTI et al.) procurou detectar preditores clínicos independentes de morte 
súbita em pacientes chagásicos. No estudo por nós realizado, observou-se associação 
entre dilatação do ventrículo esquerdo e aneurisma da ponta com morte súbita. Sabe-
se que em casos de dilatação ventricular, mesmo na ausência de franca Insuficiência 
Cardíaca, ocorre redução do tônus vagal e conseqüente diminuição do limiar de 
fibrilação ventricular (TUININGA et al., 1994). É, portanto, razoável a suposição de 
que a associação de lesão funcional e lesão anatômica (ao nível cardíaco ou extracar¬ 
díaco) possa facilitar ainda mais o aparecimento de arritmia ventricular maligna no 
contexto da Cardiopatia Chagásica Crônica. Isso poderia estar de acordo com os 
achados de Lopes et al. (1993) que, ao contrário do que se nota em outras cardiopa
tias, verificaram que os episódios de morte súbita em pacientes chagásicos ocorrem 
preferencialmente no período vespertino, geralmente após o trabalho braçal, ocasião 
em que deveria ocorrer aumento do tonus vagal. 

O tratamento da lesão neuronal talvez seja possível no futuro. Iosa et al. (1991) 
administraram uma mistura de gangliosídeos, drogas que aumentam a proliferação 
axonal de neurônios lesados, a pacientes com Cardiopatia Chagásica Crônica. Obser
varam efeito benéfico com relação à normalização de reflexos autonômicos anormais 
e na diminuição do número de arritmias ventriculares, atribuindo seus achados à 
normalização da função neuronal simpática. Experimentalmente, estas drogas têm-se 
mostrado úteis na diminuição da taxa de mortalidade na fase aguda da infecção 
(LUJAN et al., 1993; BESTETTI et al., 1995). Lamentavelmente, os gangliosídeos têm 
sido associados a doenças degenerativas do Sistema Nervoso Periférico, embora uma 
relação causal não tenha sido ainda documentada. Certamente, isso limitará o uso 
destas drogas em pacientes chagásicos. De qualquer forma, deve-se registrar o fato de 
que drogas que interferem na modulação autonômica podem vir a ser úteis no trata
mento da moléstia que, até agora, não tem tratamento eficaz. 

Em conclusão é possível afirmar que a lesão neuronal é universal na Cardiopa
tia Chagásica Crônica, sendo a lesão simpática mais freqüentemente encontrada em 
pacientes argentinos. Os dados disponíveis até agora sugerem importância central da 
desnervação na patogênese da Cardiopatia Chagásica Crônica e possível interferência 
na história natural da moléstia. Estudos em modelos experimentais e em humanos 
mostram que a tentativa de restauração da função autonômica pode alterar favoravel
mente o curso clínico da cardiopatia. Conseqüentemente, espera-se que tentativas 
terapêuticas realizáveis no futuro contemplem o fenômeno da desnervação. 
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