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Em que pese todo o avanço científico, quer no diag
nóstico, quer no tratamento das doenças cardíacas, a 
tecnologia não substituiu - nem conseguirá substituir -
a presença participativa do médico, uma vez que, ao 
procurá-lo, o paciente não apresenta apenas um órgão 
doente, mas, principalmente, traz consigo problemas 
emocionais e sociais decorrentes do doloroso processo 
do adoecer. 

N a prática diária, o médico se depara freqüentemente com a necessidade 
de fazer opções entre benefícios e riscos de determinadas condutas, diagnósticos 
e/ou terapêuticas. Uma vez que a iatrogenia pode ocorrer em conseqüência de 
palavras, atitudes e, principalmente, da terapia que institui, o profissional deve estar 
cada vez mais atento à necessidade de individualizar o procedimento a seus 
pacientes, considerando, nas suas decisões, não só os aspectos biológicos, mas 
também os psicossociais de cada um. Decorre disso que se espera do médico -
além de conhecimentos técnicos - experiência, maturidade, flexibilidade e, sobre
tudo, sensibilidade diante das diversas situações com as quais terá possibilidade de 
defrontar-se no seu dia-a-dia. 

Neste capítulo abordaremos a conduta no paciente cardiopata chagásico diante 
de situações especiais, envolvendo temas relevantes do ponto de vista médico e 
psicoemocional, como gestação, atividade física, sexualidade e depressão, os quais, 
embora importantes, só mais recentemente têm despertado a atenção dos especialis
tas. Por sua extensa e complexa abrangência, estamos conscientes de que, ao fazer 
esta exposição de forma resumida, corremos o risco de cometer falhas, quer por 
omissão de alguns conceitos, quer por generalizações que podem simplificar todo um 
universo que envolve a cardiopatia chagásica, sobretudo em situações especiais para 



os seus portadores. Procuraremos discorrer da forma mais didática possível, embora 
não pretendamos normatizar condutas, devendo, pois, cada caso ser conduzido den
tro de um prisma individual, pois o processo do adoecer é individual e intransferível de 
paciente para paciente. 

1. Gestação nas Cardiopatas Chagásicos 

As doenças d o coração continuam sendo, em nosso meio, uma das complica
ções mais freqüentes durante a gestação. Sua prevalência é influenciada, dentre ou
tros, por fatores sócio-econômicos da população estudada. Para Rush et al., elas são a 
quarta causa de morte materna, ocupando o primeiro lugar como causadora de mor
tes não-obstétricas. Estudos em nosso meio apontam a doença reumática como a 
cardiopatia mais freqüente no ciclo grávido-purperal, seguida da doença de Chagas 
(Burnett & Chachine, 1979; Born et al., 1992). 

A gestação na cardiopata chagásica depende , dentre outros fatores, d o estado 
funcional do coração, bem como da presença de arritmias, sendo necessário que o 
cardiologista tenha conhecimento completo das alterações hemodinâmicas provoca
das pela gestação e do estado funcional do coração da paciente, no sentido de me
lhor avaliar o impacto da gestação sobre a cardiopatia (Born et al., 1992). 

1 . 1 . Alterações Hemodinâmicas 

Durante a gestação ocorrem importantes alterações nos sistemas cardiovascular 
e respiratório da mulher. Dentre as principais modificações do sistema cardiovascular 
destacam-se o aumento do volume sangüíneo e d o débito cardíaco; as veias e as 
vênulas aumentam sua capacidade, assim como aparece uma ligeira queda na pressão 
arterial sistólica e diastólica. A freqüência cardíaca aumenta 10 a 15 batimentos por 
minuto. Verifica-se ainda aumento da pressão femural na posição supina, queda da 
resistência vascular periférica, aumento do consumo de 0 2 , aumento nos fluxos san
güíneos uterino e fetal. Enquanto nas gestantes normais essas alterações são bem 
toleradas, nas cardiopatas chagásicas podem provocar descompensação com apareci
mento de insuficiência cardíaca (IC) (Born et al., 1992). 

1.2. Assistência Pré-Natal 

O ideal é que todas as pacientes cardiopatas chagásicas em idade reprodutiva 
sejam submetidas a avaliação pré-gestacional para detectar o real risco de uma futura 
gestação. O exame pré-gestacional é de suma importância, no sentido de evitar o 
abortamento terapêutico (Born et al., 1992). 

A assistência pré-natal deve ser dada em conjunto - obstetra/cardiologista -
desde a primeira até a consulta pós-parto, passando pelo parto e pelo puerpério. Na 
primeira consulta, os dois especialistas, após a história clínica e exame físico, estabe
lecem a conduta a ser adotada, optando pela manutenção da gestação ou, em casos 
cada vez mais raros, por sua interrupção (Born et al., 1992). Na consulta inicial com o 



cardiologista é preciso que sejam solicitados os exames de rotina, destacando-se, 
dentre outros, o ecodopplercardiograma, pela gama de informações referentes à fun
ção ventricular que é capaz de fornecer, permitindo assim condutas mais racionais e 
melhor acompanhamento durante a gestação. 

Uso de Drogas Cardiovasculares - Em princípio, as drogas cardiovasculares só 
devem ser ministradas em cardiopatas chagásicas grávidas quando houver indicação 
absoluta, tendo em vista os possíveis malefícios que possam trazer para mãe e filho 
(Lopes et al., 1986). 

Os digitálicos necessitam ser criteriosamente usados e, pela possibilidade de 
intoxicação, tomados todos os cuidados. Essas drogas não sofrem modificação meta¬ 
bólica durante a gestação, não havendo, portanto, necessidade de alterar sua dosa
gem (Meannuly et al., 1980). Os digitálicos estimulam discretamente as contrações 
uterinas, sendo possível que eventualmente acarretem menor duração do trabalho de 
parto, embora outros estudos neguem sua ação ocitóxica. A droga atravessa a parede 
placentária, pode ser encontrada no feto e, sobretudo, no músculo cardíaco fetal. 
Conquanto a literatura faça referência à possibilidade de efeitos adversos dos digitá
licos sobre o feto - como baixo peso - na prática, a sua utilização não tem apresenta
do sérios problemas no tratamento da IC fetal. Embora os digitálicos atravessem a 
barreira placentária, e sua concentração no soro fetal seja igual à do soro materno, 
este fator não apresenta habitualmente risco para o coração do feto, uma vez que a 
dose necessária para provocar intoxicação é muito maior que nos adultos (Meannuly 
et al., 1980; Gianopoulos, 1989). 

O uso rotineiro de diuréticos, com a finalidade de tratar o edema comum da 
gestação, deve ser evitado pelo potencial de risco que essas drogas acarretam para o 
feto e para a mãe. Porém, podem e precisam ser usados nos casos de cardiopatia 
chagásica com IC. Habitualmente, nos casos menos severos, utiliza-se os tiazídicos e, 
nos mais graves, os diuréticos de alça, como a furosemida. Os diuréticos poupadores 
de potássio não foram ainda suficientemente testados na gestação, devendo, pois, seu 
uso ficar restrito a situações especiais (Lopes et al., 1986). 

Os diuréticos podem provocar algumas complicações maternas durante a ges
tação, como hiperglicemia, hiperuricemia, hipocalemia, trombocitopenia, hipersensi¬ 
bilidade e redução da parede placentária. Em relação às complicações fetais, as mais 
freqüentes são hiponatremia, hipocalemia, arritmia cardíaca e trombocitopenia. Por
tanto, embora os diuréticos possam ser utilizados em casos de cardiopatia chagásica 
com IC, seu uso precisa ser realizado com monitorização materno-fetal (Born et al., 
1992; Lopes et al., 1986). 

A escolha do diurético também varia em função do período da gestação. No 
primeiro e segundo trimestres dá-se preferência aos tiazídicos e correlatos, devendo-
se evitar o seu uso no terceiro trimestre, pelo risco potencial de trombocitopenia e 
icterícia neonatal. Nesse período pode-se fazer uso de furosemida em doses criterio
sas para evitar a excessiva depleção do volume. O ácido etacrínico deve ser evitado, 
pela possibilidade de causar surdez ao feto (Lopes et al., 1986). 

Os vasodilatadores de ação direta - como a hidralazina - têm sido utilizados 
há vários anos em gestantes sem provocar ocorrência de complicações graves, embo
ra tenham sido relatados efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, cefaléia, leuco¬ 



penia e lúpus eritematoso. As complicações fetais que eventualmente possam surgir 
são decorrentes mais da hipotensão arterial causada com conseqüente hipóxia do 
concepto (Meannuly et al., 1980). 

O nitroprussiato de sódio tem potente ação vasodilatadora. É recomendável 
que seu uso seja desaconselhado na cardiopata chagásica gestante, pois leva ao au
mento de tiocianato, que ultrapassa a barreira placentária, levando intoxicação fetal 
com óbito intra-uterino (Lopes et al., 1986; Meannuly et al., 1980). 

Os nitratos - que atuam primariamente relaxando a musculatura lisa dos vasos 
de capacitância e de resistência, sendo sua maior ação nos primeiros, - podem ser 
utilizados durante a gestação, em casos de IC grave, associados ao uso de hidralazi
na. Como efeitos colaterais decorrentes da vasodilatação, há a possibilidade de surgir 
taquicardia, hipotensão postural, cefaléia e rubor. Em relação à nitroglicerina, seu uso 
durante a gestação necessita ser melhor estudado. 

Quanto à utilização dos b loqueadores de canais de cálcio não existe contra-
indicação, sendo o verapamil e a nifedipina as drogas com as quais se tem maior 
vivência durante a gestação. 

Dentre os betabloqueadores, o propranolol é a droga que vem sendo estudada 
há mais tempo e aquela sobre a qual se tem maior experiência. Os betabloqueadores 
atravessam a membrana placentária, podendo bloquear o sistema nervoso simpático 
fetal. Entretanto, essas drogas em geral são bem toleradas na gestação, existindo 
apenas relatos isolados de depressão respiratória, hipoglicemia, broncoespasmo e 
bradicardia fetal (Lopes et al., 1986; Fiddler, 1974; Habib & McCarthy, 1977; Suzan, 
1989). A experiência tem demonstrado também que o risco teratogênico dos betablo
queadores parece ser reduzido, pelo menos com relação ao propranolol (Habib & 
McCarthy, 1977; Suzan, 1989). Portanto, à luz dos conhecimentos atuais, os betablo
queadores - sobretudo o propranolol - não parecem oferecer maiores riscos para o 
feto (Lopes et al., 1986). 

Embora os inibidores da ECA já tenham sido ministrados na gestação, seu uso 
rotineiro deve ser desaconselhado, merecendo maiores observações, uma vez que 
em animais de experimentação têm-se mostrado tóxicos para o feto (Lopes et al., 
1986). 

De maneira geral, as drogas antiarrítmicos são bem toleradas, não provocando 
efeitos teratogênicos (McKenna et al., 1983; Andrade, 1982). Algumas, no entanto, 
como a amiodarona, precisam ser usadas cautelosamente pelos efeitos adversos que 
podem causar à mãe e ao feto. Em nossa experiência pessoal (relato não publicado), 
tivemos a oportunidade de observar um caso de hipotiroidismo em recém-nato, filho 
de portadora de cardiopatia chagásica em uso de 600 mg/dia de amiodarona. Na 
nossa opinião, tendo em vista a gama de efeitos colaterais possíveis de serem produ
zidos pela amiodarona, é recomendável que seu uso durante a gestação se restrinja 
aos casos de disritmias graves refratárias a outras drogas antiarrítmicas. 

Nas pacientes grávidas com história prévia de embolia, a administração de 
anticoagulantes precisa ser cautelosa, seguindo as normas já estabelecidas para o uso 
destas drogas, devendo-se evitar os dicumarínicos nos quatro primeiros meses de 
gestação (Born et al., 1992). 

Como já foi dito, no início do capítulo, as cardiopatias são das patologias mais 
associadas à gestação no nosso meio, representando a cardiopatia chagásica crônica-



CCC 8,6% das gestantes cardíacas atendidas no Serviço de Cardiopatia e Gravidez da 
Escola Paulista de Medicina, só perdendo para a cardiopatia reumática (55,6%) em 
freqüência (Born et al., 1992), o que vem demonstrar a sua importância no contexto 
de cardiopatia e gestação, O que chama a atenção na cardiopatia chagásica é o 
polimorfismo na sua apresentação clínica, onde, ao lado de sintomas de IC que 
predominam à direita, não infreqüentemente se associam distúrbios do ritmo, tanto 
da condução, como da excitabilidade. Com certa freqüência, a associação dessas 
alterações vai exigir criteriosa conduta terapêutica e experiência no trato das pacien
tes (Ianni et al., 1986; Solimene, 1982). 

De modo geral, as portadoras de CCC toleram bem a gestação e o parto, espe
cialmente as mais jovens, nas quais o comprometimento cardíaco costuma ter menor 
gravidade. No que tange às manifestações clínicas das gestantes chagásicas na nossa 
experiência, a maioria é assintomática ou oligossintomática, estando na forma inde
terminada e/ou com lesões digestivas e/ou cardíacas pouco sintomáticas, só detectá¬ 
veis à realização de exames complementares. É sabido que, nas áreas endêmicas, as 
mulheres cardiopatas chagásicas engravidam e têm filhos através de parto normal sem 
maiores complicações no que se refere aos aspectos cardiológicos. Já nos casos de 
cardiopatas chagásicas com IC e/ou arritmias graves, a gestação deve ser desaconse
lhada, por apresentar alto risco. 

As alterações relacionadas tanto à IC como aos distúrbios do ritmo podem 
agravar-se durante a gestação, necessitando de intervenção o mais cedo possível. Os 
distúrbios de condução avançados estão sujeitos a controle mediante o uso de marca
passo, o que não costuma interferir na evolução da gestação. Já as arritmias de exci
tabilidade e a IC devem ser tratadas de maneira convencional, respeitando-se as 
contra-indicações de algumas drogas por seu possível efeito tóxico sobre o feto. 

Outro aspecto que envolve a gestação dessas pacientes diz respeito à questão 
da possível transmissão da doença - de mãe para filho - o que foi descrito desde o 
final da década de 40 (Wendel et al., 1992). Vale ressaltar que crianças portadoras de 
doença de Chagas congênita podem nascer a termo e com peso gestacional normal. 
Nesses casos, só a detecção do Trypanosoma cruzi nos primeiros dias do nascimento 
permite o diagnóstico. Portanto, o cardiologista e o neonatologista devem estar aten
tos para a possibilidade de transmissão congênita da doença no momento do parto 
(Meneguetti, 1986). 

Pesquisas realizadas com o objetivo de detectar a freqüência da doença de 
Chagas em gestantes brasileiras, mostraram variação de 4 a 16%, enquanto a incidên
cia da doença no recém-nascido variou de 10 a 16% (Bittencourt, 1990). Em Salvador, 
Bahia, entre natimortos e nativivos de mães chagásicas, a incidência de transmissão 
foi de 1,6% para os nascidos com peso igual ou inferior a 2.000g (Bittencourt, 1990). 
Azougue et al., estudando nativivos de mães não-sorologicamente selecionadas, en
contraram, em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, de 4 a 15%, respectivamente, de 
nascidos com peso superior igual ou inferior a 2.000g. 

As avaliações sobre a incidência da transmissão congênita mostram nítidas 
variações regionais. Além das variações geográficas, os relatos têm demonstrado 
também evidentes diferenças quanto aos aspectos clínicopatológicos da doença de 
Chagas congênita (Wendel et al., 1992; Bittencourt, 1990). A transmissão congênita 
ocorre principalmente por via neonatogênica através da placenta, ou também 



através das membranas extraplacentárias com posterior contaminação do líquido 
amniótico, sendo possível também que ocorra em qualquer fase da doença mater
na, sendo, no entanto, comum nas fases crônicas pela sua maior freqüência na 
gestação. Além da presença da parasitemia, outros fatores parecem influenciar a 
passagem transplacentária do Trypanosoma cruzi, dentre eles, a patogenicidade da 
cepa e a capacidade fagocítica placentária (Meneguetti, 1986; Bittencourt, 1990; 
Azougue et al., 1982). 

As manifestações clínicas podem estar presentes ao nascimento ou aparecer 
posteriormente. Neste último caso, torna-se às vezes impossível afastar a possibilida
de de outras vias de transmissão. A IC não é um achado freqüente durante a fase de 
infecção, havendo a possibilidade de sintomatologia digestiva já no nascimento, ou 
tardiamente na forma de regurgitação ou vômitos. Estas manifestações parecem estar 
relacionadas a lesões neuronals da parede esofágica. Há descrições de manifestações 
neurológicas e/ou digestivas, como retardo mental e megaesôfago, relatadas anterior
mente só na forma crônica (Bittencourt, 1990). A hepatomegalia e a esplenomegalia 
constituem o principal sinal da doença de Chagas congênita. A transmissão pode 
variar de gestação para gestação, sendo possível que ocorra em uma gestação e não 
necessariamente em outras da mesma paciente. 

Merecem considerações as cardiopatas chagásicas portadoras de marcapasso e 
as submetidas a transplante cardíaco. 

1.3. Cardiopatas Chagásicas Portadoras de Marcapasso 

O extraordinário progresso alcançado na tecnologia de fabricação de marca
passos (MP) assim como o avanço das técnicas de implante possibilitam hoje baixa 
mortalidade quando da sua colocação. Portanto, sempre que houver indicação, o 
implante do MP pode e deve ser realizado desde que se observem as medidas prote
toras para o feto. Recomenda-se que se dê preferência a técnicas de colocação do 
eletrodo endocárdico, procurando-se evitar a colocação de geradores na região abdo
minal (Meannuly et al., 1980; Perloff, 1984). A experiência tem demonstrado que as 
pacientes grávidas com MP evoluem bem. Logo, a associação de MP e gestação torna 
o prognóstico muito mais dependente do comprometimento miocárdico do que da 
presença do aparelho. 

1.4. Cardiopatas Chagásicas Submetidas a Transplante Cardíaco 

Ao contrário do que ocorre com o transplante renal, em que há relatos de 
gestações após o mesmo com nascimento de fetos viáveis (Suzan, 1989; Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disords), em relação a pacientes de transplante 
cardíaco a literatura é escassa nas informações sobre o assunto dos riscos materno 
e fetal. Uma das questões cruciais é saber se a gestação tem efeito adverso sobre 
a função do coração transplantado e se, com isso, aumenta a possibilidade de 
rejeição. Outro problema é o diagnóstico diferencial entre toxicidade da ciclospo¬ 
rina e da pré-eclâmpsia, uma vez que a hipertensão pode estar presente em ambas 
as situações (Suzan, 1989). 



A exposição da cardiopata chagásica grávida transplantada a medicamen
tos imunossupressores pode agravar a hipertensão e aumentar os riscos de 
infecção, bem como a possibilidade de insuficiência supra-renal no neonato 
pelo uso de esteróide. Quanto à possibilidade de defeitos congênitos fetais 
provocados pelo uso de imunossupressores, é um fato a ser considerado. 
Trabalhos relatam um pequeno aumento na freqüência de anomalias congêni
tas em descendentes de mulheres tratadas com azatioprina (Suzan, 1989). 
Foram relatadas ainda leucopenia e trombocitopenia em crianças cujas mães 
fizeram uso dessa droga, bem como alguns trabalhos também sugerem dimi
nuição do tamanho fetal (Suzan, 1989). 

Uma maior experiência sobre a evolução materno-fetal em cardiopatas chagá
sicas grávidas com transplante cardíaco se faz necessária para que possamos, como 
no transplante renal, obter esclarecimentos importantes. No momento, não há dúvida 
de que a gestação em receptoras de transplante cardíaco apresenta riscos, o que nos 
leva a desestimular a gestação nesse grupo de pacientes. 

1.5. Prognóstico Materno 

O prognóstico materno em cardiopatas chagásicas é determinado pelo distúr
bio funcional com que a paciente inicia a gestação (Batlouni, 1988). As pacientes que 
começam a gestação em classe funcional I e II (NYHA), em geral passam bem durante 
todo o período. Já as pacientes em classe funcional III e IV (NYHA) têm probabilida
de de 25 a 50% de mortalidade. Logo, essas pacientes devem ser desaconselhadas a 
engravidar. A qualidade da assistência pré-natal, as condições sócio-econômicas e o 
uso de anticoagulantes também têm influência no prognóstico (Szekey & Shaph, 
1974; Rozas, 1986; Perloff, 1984; Batlouni, 1988). 

1.6. Assistência ao Parto 

Durante o trabalho de parto ocorrem alterações cardiovasculares que continu
am no puerpério. As contrações uterinas provocam aumento ainda maior do retorno 
venoso, o débito cardíaco eleva-se novamente pelo menos em 20% e a pressão média 
aumenta em torno de 10%, podendo surgir arritmias e redução da freqüência cardíaca 
(Born et al., 1992). As alterações são menos pronunciadas em decúbito lateral devido 
à interferência com o retorno venoso. O tipo de parto, a anestesia e a analgesia 
exercem influências significativas sobre essas alterações. 

A analgesia caudal reduz o aumento do débito cardíaco resultante da dor e 
da ansiedade durante cada contração. Conquanto haja divergências com relação à 
técnica anestésica, faz-se importante a realização de analgesia prévia a fim de 
minimizar a dor e a ansiedade, evitando-se, assim, o aumento do trabalho cardíaco. 
Em gestantes cardiopatas chagásicas parece ser mais aconselhável a utilização de 
anestesia peridural, pois permite diminuir em grande parte a tensão do parto. Vale 
ressaltar que, dentre as vantagens desta anestesia, acrescentaríamos a sua não-
interferência no feto, permitindo recém-nascidos em boas condições de vitalidade 
(Born et al., 1992). 



O principal objetivo no controle do trabalho de parto da cardiopata chagásica 
é procurar evitar aumento da tensão, bem como favorecer-lhe um parto indolor e 
mais breve possível. 

A assistência ao parto deve ser dada por uma equipe experiente composta, se 
possível, por obstetra, cardiologista, neonatologista e anestesista. A cardiopatia chagá
sica por si só não é indicação para antecipação do parto. O tipo de parto também 
deve seguir muito mais a orientação obstétrica do que a determinada pela cardiopatia. 
A posição ideal da parturiente, com IC, no momento do parto, é a "semi-fowler", com 
as pernas na altura, ou pouco abaixo do coração, e com a mesa ginecológica manten
do certo proclive. Nessa fase aconselha-se evitar o uso de ocitocina em "bolus", bem 
como o de derivados do "ergot", por seu efeito vasodepressor (Born et al., 1992). 

A monitorização dos parâmetros hemodinâmicos é de fundamental importân
cia no controle da evolução do parto, sobretudo quando sob ação de anestésicos. Nas 
pacientes com IC, em classe funcional I e II (NYHA), e que não têm ou não apresen
tam evidências de progressão da doença durante a gestação, a monitorização pode 
resumir-se à pressão arterial, freqüência do pulso e eletrocardioscopia. Naquelas pa
cientes com IC mais severa indica-se a monitorização da pressão venosa central, da 
pressão arterial - através de um cateter na artéria - , e, em alguns casos mais graves, 
pode ser indispensável o uso de um catéter na artéria pulmonar para medir a pressão 
capilar pulmonar e do átrio esquerdo, além do débito cardíaco (Gianopoulos, 1989; 
Perloff, 1984). 

Sempre que possível, toda gestante com cardiopatia chagásica será internada 
alguns dias antes da data provável do parto, pois este é habitualmente rápido, ocor
rendo quase sempre antes do previsto. As pacientes em classe funcional III e IV 
(NYHA) precisam ser internadas logo no início da gestação e permanecer em trata
mento hospitalar até a época do parto. Já as pacientes em classe funcional I e II 
(NYHA) podem ser acompanhadas ambulatorialmente até as proximidades do parto 
(Meannuly et al., 1980). 

1 . 7 . Mortalidade Perinatal e Prematuridade 

A presença de doença cardíaca durante a gestação é responsável por alta mor
talidade do concepto, havendo a possibilidade de aumento dessa mortalidade na 
presença de cardiopatia chagásica. Em cardiopatas em classe funcional I (NYHA), os 
índices de mortalidade fetal e neonatal são semelhantes àqueles de gestantes normais 
(6%), enquanto em pacientes com IC clinicamente manifesta esses valores sobem 
para 10, 5% (Meannuly et al., 1980; Gianopoulos, 1989). É provável que a maior 
mortalidade perinatal esteja associada a prematuridade e a hipóxia a que estão sujei
tos os fetos. O risco fetal depende do grau de insuficiência da circulação materna que 
vai provocar troca insuficiente de nutrientes e oxigênio a nível placentário. Quanto 
mais grave o comprometimento miocárdico nas pacientes, maior o risco para o feto. 

Em relação ao peso dos recém-nascidos dessas pacientes, alguns fatores po
dem ter influências, tais como gravidade da IC, emprego de medicação diurética e 
anticoagulantes orais. Não existem evidências de que filhos de mãe chagásica tenham 
incidência maior de deformidades congênitas (Rozas, 1986). 



1.8. Puerpério 

O puerpério imediato é um período crítico para a gestante cardiopata chagási
ca, pois nessa fase surgem alterações hemodinâmicas, com aumento acentuado do 
retorno venoso, declínio abrupto do espaço intravascular e perda sangüínea, tornan
d o a paciente suscetível a desenvolver insuficiência cardíaca, edema agudo d o pul
mão e arritmias. Até 72 horas após o parto é importante que ela permaneça sob 
intensiva assistência, visando a melhor atendimento caso surjam complicações (Born 
et al., 1992; Meannuly et al., 1980). 

1.9. Amamentação 

Além dos benefícios propiciados pelo leite materno no que se refere à nutri
ção, crescimento e proteção imunológica, a lactação pós-parto cria um vínculo psico
lógico mais forte entre a mãe e seu filho. Sempre que possível, a amamentação deve 
ser estimulada nas mães cardiopatas chagásicas, sendo desaconselhada apenas em 
casos de IC muito grave e em casos de sangramento mamilar (Lawrence, 1989). Em
bora se possa eventualmente encontrar o T.cruzi no leite materno, a possibilidade de 
transmissão para o feto é muito reduzida, segundo estudos realizados (Lawrence, 
1989). 

Na orientação a respeito de amamentação pela cardiopata chagásica, alguns 
fatores precisam ser considerados: utilização de drogas cardiovasculares que possam 
passar para o leite, bem como medicamentos que inibam a própria lactação. Os 
fatores que influenciam a passagem de uma droga para o leite incluem o tamanho da 
molécula, sua solubilidade em lipídios ou em água, sua ligação à proteína, o pH do 
composto e os índices de difusão (Lawrence, 1989). 

Deve-se sempre evitar a utilização de drogas com ação prolongada, pois a 
criança terá mais dificuldades em excretá-las, como também escolher as drogas com 
menor possibilidades de passagem para o leite, procurando acompanhar a criança 
quanto a sintomas e sinais sugestivos de efeitos colaterais. Trabalhos sugerem que a 
lactação diminui a necessidade de diuréticos, pois a mama secreta aproximadamente 
um litro de líquido por dia - dependendo da ingestão da criança - , sendo assim uma 
via de excreção líquida (Lawrence, 1989). 

Os diuréticos tiazídicos são excretados em pequena quantidade pelo leite, 
da mesma forma que a espironolactona. Em relação à furosemida, não existem 
dados na literatura a respeito da sua excreção nem sobre o efeito na produção d o 
leite. Os betabloqueadores podem aparecer no leite materno. No entanto, os estu
dos realizados com o propranolol durante a lactação não evidenciaram efeitos 
significativos sobre a criança. Quanto aos inibidores da ECA, o captopril é muito 
pouco excretado, não tendo sido observados até o momento efeitos deletérios 
(Lawrence, 1989). Trabalhos têm evidenciado que o digital é excretado em peque
na quantidade no leite, não parecendo trazer problemas adversos. Com as devidas 
precauções, o tratamento da IC nas cardiopatas chagásicas que amamentam pode 
ser efetuado sem grande risco. 



1 .10 . Contracepção 

É importante que o cardiologista oriente a paciente cardiopata chagásica sobre 
os reais riscos de uma gestação. Nos casos em que a gestação é desaconselhada, 
deve-se recomendar adequadamente a contracepção (por exemplo, o dispositivo in¬ 
tra-uterino — DIU), evitando-se, no entanto, os anticoncepcionais hormonais pelo 
elevado risco de tromboembolismo sobretudo nas pacientes com IC grave. Quando a 
esterilização for o método escolhido, só será realizada durante o parto havendo indi
cação de cesária. Em caso contrário, a mesma deverá ser realizada após o puerpério, 
ao voltar a paciente as suas condições cardiocirculatórias pré-gravídicas (Born et al., 
1992). 

Abortamento Terapêutico - No nosso entender - como no de outros autores 
(Born et al., 1992) - o termo abortamento terapêutico é impreciso, sendo melhor 
identificá-lo como interrupção da gestação. A maioria dos autores (Born et al., 1992) 
refere que, atualmente, 3 a 5% de todos os casos de cardiopatia na gestação necessi
tam de abortamento terapêutico. Pode existir indicação de interrupção diante de ca
sos de cardiopatas chagásicas em classe funcional III e IV (NYHA) ainda no início da 
gestação, apesar da terapêutica instituída. Em tais casos, no entanto, é importante que 
essa conduta seja tomada em reunião interdisciplinar com a paciente, dando-se todo 
apoio psicoemocional à mesma e ao seu parceiro, por se estar diante de situação 
extremamente delicada. 

Além de todos os aspectos aqui comentados não podemos esquecer que a 
ansiedade experimentada por todas as mulheres em relação à gestação, ao parto e, 
sobretudo, à higidez do seu concepto, tende a estar exacerbada na paciente com 
cardiopatia chagásica. Por isso, a relação médico-paciente, ou equipe-paciente, deve 
ser a mais ansiolítica possível, no sentido de promover o menor grau de ansiedade 
não só para a mulher, como também para o seu parceiro, sendo possível, assim, 
contribuir em muito para uma gestação e parto sem complicações. 

2. A Prática de Atividade Física no Cardiopata Chagásico 

Na última década, a prática de atividade física - na forma de esportes compe
titivos e /ou exercício recreativo - cresceu bastante nas mais diversas faixas etárias 
(Oliveira & Sampaio, 1989; Dortmund, 1991). 

Com freqüência cada vez maior, os médicos em geral — e especificamente 
os cardiologistas - têm sido procurados a fim de atestar a capacidade física de 
indivíduos que querem praticar exercícios. Ao conceder o atestado, portanto, o 
médico torna-se responsável por possíveis conseqüências adversas do aparelho 
cardiovascular que possam ocorrer ao indivíduo durante a atividade física. Daí a 
necessidade de o cardiologista possuir conhecimentos em relação à Medicina do 
Esporte, para avaliar com segurança os cardiopatas. Esse saber é importante não 
só para que proibições desnecessárias sejam evitadas - privando o indivíduo de 
todos os benefícios da atividade física - , mas também pela possibilidade de liberar 
o cardiopata chagásico com risco, com todas as conseqüências adversas que pos
sam ocorrer (Dortmund, 1991). 



Em relação às cardiopatias existe uma vasta literatura sobre os exercícios em 
coronariopatas, porém são escassas as informações no que se refere aos cardiopatas 
chagásicos (Ward et al., 1987; Hartley, 1993; American College of Sports Medicine, 
1991; Hiat et al., 1993). 

É bom lembrar a diferença entre esporte de competição - que exige integridade 
cardíaca absoluta e, portanto, deve ser desaconselhado aos cardiopatas em geral e 
aos cardiopatas chagásicos em particular - e o simples exercício físico, controlado, 
programado e, quando necessário, supervisionado. Nesse caso, nem todas as cardio
patias são incompatíveis com esta forma de exercício (Dortmund, 1991; American 
College of Sports Medicine, 1991). É por isso que a reabilitação tem sido cada vez 
mais discutida como adjuvante na terapêutica das diversas cardiopatias. 

Vale ressaltar que, apesar dos conhecimentos advindos da Medicina d o Esporte 
e dos avanços tecnológicos na avaliação das diversas cardiopatias, nem sempre é fácil 
estabelecer regras gerais para a prática de atividade física nos cardiopatas chagásicos. 
Daí a necessidade de individualizar cada caso, levando-se em consideração a situação 
cardíaca do paciente. 

A capacidade e o nível de atividade física permitidos aos cardiopatas chagási
cos variam, dependendo , dentre outros fatores, da classe funcional (NYHA), sobretu
do após uma avaliação através d o teste ergométrico, que mostrará com mais precisão 
o comportamento do indivíduo frente ao exercício. Por esta razão, o paciente deve 
ser devidamente esclarecido quanto à carga de esforço físico possível dentro de suas 
condições hemodinâmicas. A proibição absoluta de qualquer atividade física só se 
justifica, hoje, em casos excepcionais, pois tal conduta, além de levar o paciente à 
perda da capacidade física e do prazer de viver, tem a possibilidade também de 
resultar em sério prejuízo do ponto de vista físico e psicoemocional (Oliveira & Sam
paio, 1989). 

Cardiopatas chagásicos com IC freqüentemente são limitados pela dispnéia e 
pela fadiga durante o exercício, mesmo que sejam assintomáticos em repouso. No 
passado, a IC era considerada contra-indicação ao exercício regular, porém mais re
centemente diversos estudos demonstraram que a capacidade de trabalho tem a pos
sibilidade de aumentar em indivíduos cardiopatas chagásicos com função ventricular 
comprometida. Nestes casos deve-se ter o cuidado de assegurar a completa compen
sação d o paciente através do uso de medicação adequada, e só então, mantendo-se 
estável, poderá ser liberado para a atividade física regular (Oliveira & Sampaio, 1989). 

O grau de atividade física que os pacientes com IC são capazes de realizar, no 
sentido de melhorar o seu condicionamento, é geralmente baixo, assim como o au
mento na capacidade de trabalho é menor que o normal. Entretanto, a melhora em 
sua capacidade física é notada e é suficiente para ampliar a qualidade de vida de 
muitos indivíduos com IC que participam dos programas de reabilitação. Ressalte-se 
que não existem evidências de que programas de atividade física cuidadosamente 
orientados a esses pacientes tenham para eles efeitos adversos (Hartley, 1993; Zelis et 
al., 1988; Wilson, 1987; Wilson, 1983; Wilson et al., 1981; Kellermann et al., 1988). 

É importante frisar que a avaliação da capacidade funcional dos pacientes com 
IC, quando realizada através da história clínica associada à classificação da NYHA, 
nem sempre é útil, sobretudo quando o médico é pouco habilidoso nas perguntas e 
o paciente, pouco comunicativo. Além disso, a percepção do paciente acerca d o grau 



de restrição ao exercício pode ser influenciada por seu nível de atividade física diária 
e suas expectativas. Por esse motivo, a tendência atual dos cardiologistas é a de 
realizar o teste ergométrico, indicador mais objetivo da intolerância d o exercício na 
IC. 

Nos pacientes com cardiopatia chagásica e IC, o teste ergométrico oferece 
quatro tipos de informações: (1) nível de limitação individual para exercício; (2) nível 
de disfunção circulatória; (3) aparecimento de arritmias; (4) monitoração d o efeito das 
intervenções terapêuticas. Sabe-se hoje que o teste ergométrico pode ser realizado 
com segurança em pacientes com IC. Mesmo assim, os testes e os protocolos devem 
ser orientados por cardiologistas com experiência nesse grupo de pacientes. 

Por ser a CCC uma cardiopatia arritmogênica por excelência, com elevada 
prevalência de morte súbita decorrente principalmente de arritmias ventriculares gra
ves, é importante que o cardiopata chagásico seja submetido não só ao teste ergomé
trico, mas também à eletrocardiografia dinâmica, no sentido de detectar possíveis 
arritmias e estratificar seu risco para a prática de atividade física. 

O nível de limitação de determinado paciente para a atividade física bem como 
o tipo de exercício indicado são classificados em geral de acordo com o grau de 
redução do V 0 2 máx. durante o exercício, como se vê nas Tabelas 1 e 2, assim como 
pelo grau de arritmia apresentado pelo paciente. 

Em suma, nos últimos anos, o condicionamento físico tem sido aplicado como 
terapêutica em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, existindo consenso de 
que programas de condicionamento físico bem orientados produzem aumento da 
capacidade física, além de acionarem vários outros mecanismos benéficos. Os bene
fícios do treinamento físico parecem resultar predominantemente de alterações na 
musculatura esquelética, pois os parâmetros hemodinâmicos centrais não se alteram 
(Weber et al., 1982). 

O condicionamento físico aumenta tanto a diferença arteriovenosa de 0 2 , como 
o fluxo sangüíneo muscular máximo, sendo decorrente, possivelmente, de mudanças 
endoteliais que facilitariam a liberação de fatores de relaxamento d o endotélio e o 
metabolismo oxidativo das células musculares (Braga et al., 1993; Dubach & Froeli¬ 
cher, 1989; Uren & Lipkin, 1992; Sinoway & Minotti, 1988; Buller et al., 1991; Musch et 
al., 1986). 

Importa ressaltar que todo cardiopata chagásico em programa de exercício não 
supervisionado deve ser reavaliado periodicamente pelo seu médico não só do ponto 
de vista clínico, como também mediante a realização de teste ergométrico e da eletro
cardiograma dinâmica, a fim de ser liberado para a atividade física. 

2 . 1 . Cardiopatas Chagásicos Portadores de Marcapasso 

A prescrição de atividade física para pacientes com marcapasso exige o conhe
cimento da freqüência cardíaca, da pressão arterial e da resposta d o paciente aos 
exercícios, assim como do tipo de distúrbio de condução que os levou ao implante, 
tipo d o aparelho e função ventricular esquerda. 

Durante a última década, os progressos tecnológicos na fabricação dos marca
passos facilitaram bastante as atividades físicas desses pacientes, como aqueles com 



MP de câmara dupla, que "pressentem" e marcam o ritmo do átrio e do ventrículo, 

permitem resposta mais próxima da fisiologia do exercício, o que não era possível no 

passado, porque só havia MP com freqüência fixa e m câmara única. A prescrição de 

exercícios para pacientes c o m marcapassos de câmara dupla pode ser desenvolvida 

seguindo-se as orientações para pacientes cardíacos não-dependentes de marcapasso. 

J á os pacientes c o m MP de freqüência fixa precisam seguir orientação segundo proto

co lo especial quanto ao tipo, à duração e à freqüência da atividade. Nesses casos, a 

freqüência cardíaca não será utilizada c o m o parâmetro (Dortmund, 1991; American 

College o f Sports Medicine, 1991; Hiat et al., 1993) . 

Os cuidados especiais para esse grupo de pacientes incluem aquecimento e 

relaxamento prolongados, além da recomendação de que sejam evitadas manipula

ções corporais excessivas (American College o f Sports Medicine, 1991) . Modalidades 

desportivas cuja movimentação violenta dos braços possa causar deslocamentos ou 

lesões no eletrodo, bem c o m o aquelas que possam causar lesões mecânicas no mar

capasso, são desaconselhadas. Para esses pacientes, as atividades e m que atuam prin

cipalmente as pernas - c o m o andar ou andar de bicicleta - são mais aconselháveis. 

Para pacientes c o m MP de freqüência fixa recomenda-se que a pressão arterial sistó

lica seja avaliada pelo menos três vezes durante a sessão de treinamento (Dortmund, 

1991; American College o f Sports Medicine, 1991 , Hiat et al., 1993) . 

2.2. O Cardiopata Chagásico Transplantado 

Trabalhos realizados recentemente demonstraram que pacientes cardiopatas 

transplantados apresentavam capacidade funcional reduzida, freqüentemente abaixo 

de 2 MET. Provavelmente isto se deve à debilitação prolongada desses pacientes 

antes do transplante. Essa redução, além dos efeitos da toracotomia, influencia todos 

os componentes para a prescrição de exercícios nesse grupo de pacientes (American 

College o f Sports Medicine, 1991; Hiat et al., 1993) . Segundo os autores desses traba

lhos, sempre que possível devem ser recomendadas a mobilização e a deambulação, 

iniciando-se então um programa de exercício intra-hospitalar. Antes da alta é aconse

lhável que se realize teste ergométrico submáximo, seguindo-se as orientações para 

os pacientes pós-infarto agudo do miocárdio, a fim de determinar a capacidade funci

onal para prescrição de exercícios ambulatoriais (Hartley, 1993; Hiat et al., 1993) . 

Os protocolos de exercício a nível ambulatorial para os transplantados não 

diferem significativamente daqueles aplicados a pacientes infartados. A intensidade é 

mantida entre 60 a 6 5 % da capacidade funcional. Nesses pacientes, entretanto, é 

difícil calcular a freqüência cardíaca a ser atingida, devido à alteração desse parâmetro 

em resposta ao exercício que se observa no coração desnervado (Smith & Ellenbo¬ 

gen, 1989) . A classificação do esforço percebido parece ser o meio mais eficaz de 

controlar a intensidade do exercício nesse grupo de pacientes. Com o passar do 

tempo vai havendo transição para um programa domiciliar sem supervisão. 

Por fim, é importante ressaltar que todo cardiopata chagásico em programa de 

exercício não supervisionado precisa ser reavaliado periodicamente pelo seu médico 

não só do ponto de vista clínico, mas também por meio da realização de exames, 

c o m o o teste ergométrico e a eletrocardiografia dinâmica, a fim de receber informa¬ 



ções necessárias para continuar, diminuir ou aumentar suas atividades físicas, ou até 
mesmo interrompê-las, de acordo com a evolução da doença. 

3. A Sexualidade do Cardiopata Chagásico 

A sexualidade é uma dimensão da vida do indivíduo da maior importância na 
estruturação do seu bem-estar físico e emocional, dando-lhe a oportunidade de uma 
vida plena e mais saudável. A satisfação obtida pela pessoa na vivência afetivo-sexual 
é condição favorável à promoção de sua saúde. 

O reinicio de uma relação sexual satisfatória pode contribuir em muito para o 
paciente cardiopata readquirir a autoconfiança e a sensação de resgate da saúde 
(McLane et al., 1980; Klein et al., 1965; Tutle et al., 1964). Apesar dessa importância 
para a completa reabilitação do paciente, é surpreendente a pouca atenção dispensa
da ao tema na literatura cardiológica. Hellerstein e Friedman (1969), compilando 33 
livros-texto de Cardiologia, encontraram menos de mil palavras alusivas à atividade 
sexual e doenças cardíacas. A esta escassez de informações científicas associa-se a 
conhecida inabilidade de grande parte dos médicos quanto à abordagem de questões 
ligadas à sexualidade, na maioria das vezes decorrentes do preconceito que ainda 
envolve o tema, apesar da aparente liberação do sexo apregoada pela mídia, associ
ada à falta de conhecimentos específicos nessa área. 

Os pouco trabalhos existentes sobre a sexualidade do cardiopata dizem respei
to a pacientes com doença coronária. Até o momento, não encontramos nenhum 
trabalho abordando especificamente a sexualidade do cardiopata chagásico. Portanto, 
nossos comentários aqui apresentados decorrem da convivência com esses pacientes, 
assim como da literatura referente a outras cardiopatias. 

Em poucos campos da Medicina o efeito da doença sobre a função sexual é tão 
pronunciado como se observa no paciente cardiopata. Ao enfrentar a doença cardía
ca, os pensamentos do paciente imediatamente convergem para a questão da sobre
vivência. Passada esta fase, e uma vez proposto o tratamento adequado, surgem 
dúvidas cruciais de como conviver com a cardiopatia e de como será a sua vida 
sexual (Kaplan, 1977; Munjack & Oziel, 1984; Stein, 1978; Oliveira, 1991; Oliveira, 
1986). Porém, este assunto tem sido pouco discutido, e só recentemente os cardiolo
gistas se deram conta da importância de uma orientação específica, no sentido de 
tentar tornar a vida do paciente cardiopata mais saudável. Até há pouco tempo, uma 
orientação acerca da vida sexual dessa clientela era inexistente, salvo pela regra fun
damental da moderação em todas as coisas. Por esse motivo, muitos pacientes, su
pondo que a atividade sexual poderia levá-los à morte, limitavam-na ou até a evita
vam, preferindo, compreensivelmente, "errar a salvo" (Munjack & Oziel, 1984). 

Mesmo às portas do terceiro milênio é lamentável, mas verdadeiro, que alguns 
cardiologistas - inclusive de indiscutível competência técnica - não orientem devida
mente seus pacientes sobre a atividade sexual, como se esse aspecto não lhes disses
se respeito. Mais grave ainda é o fato de alguns - generalizando - orientarem-nos 
para que se abstenham da atividade sexual, pelo suposto risco que a mesma possa 
trazer. Na nossa prática diária, observamos com freqüência que cardiologistas forne
cem aos seus pacientes informações sobre medicação, dieta, retorno ao trabalho, 



atividade física, prognóstico e, no entanto, omitem ou não esclarecem suficientemen
te a respeito da sexualidade (Oliveira, 1991; Oliveira, 1986). Essa omissão do médico, 
associada muitas vezes a timidez e a desinformação do paciente e do cônjuge, cria um 
clima de insegurança, sendo possível que dificulte a recuperação do cardiopata cha
gásico. 

São de natureza psicológica e fisiológica os fatores capazes de influenciar a 
atividade sexual dos cardiopatas chagásicos (Kaplan, 1977; Oliveira, 1991; Oliveira, 
1986). 

Existem mitos acerca da sexualidade que podem contribuir para o declínio da 
atividade sexual desses pacientes. Dentre eles, a crença de que pessoas doentes do 
coração têm que ser sexualmente inativas, acreditando-se ser isto um fator importante 
para a recuperação da saúde cardiovascular, sendo um outro mito aquele em relação 
à morte súbita durante o intercurso sexual (Oliveira, 1986). O temor do paciente e da 
sua parceira de que o esforço físico seja nocivo e perigoso ao coração aparece, em 
nossa experiência diária, como um dos principais fatores de ordem psicológica limita
dores da atividade sexual nos cardiopatas chagásicos, podendo a ansiedade e a de
pressão associadas dificultar o retorno a uma relação satisfatória. Quanto ao fator 
fisiológico, a limitação da atividade sexual depende do grau do comprometimento 
miocárdico do paciente. Naqueles em classe funcional I e II (NYHA), esta atividade 
apresenta poucas restrições, podendo ser, no entanto, muito limitada nos pacientes 
com IC grave (III e IV). 

Citaríamos ainda os chamados fatores adjuvantes, que têm a possibilidade de 
prejudicar a sexualidade dos cardiopatas chagásicos, destacando-se, dentre eles, as 
drogas usadas no tratamento e as doenças associadas, como diabetes mellitus, o 
alcoolismo e outras mais (Oliveira, 1986). Frente a uma disfunção sexual desses paci
entes, deve-se sempre levar em consideração todos esses fatores, uma vez que, isola
damente ou associados, podem contribuir para o declínio da atividade sexual nesse 
grupo. 

Em relação ao gasto metabólico da atividade sexual, estudos têm demonstrado 
que o coito com a parceira habitual impõe moderado custo fisiológico, com o esforço 
cardíaco máximo não durando mais que 10 a 15 segundos. Esse esforço é comparável 
ao consumo de oxigênio equivalente a subir dois lances de escada, caminhar apressa
damente ou desempenhar tarefas comuns em muitas ocupações. Observou-se tam
bém nesses estudos que a média da freqüência cardíaca máxima atingida no orgasmo 
fora de 117 bpm, com o máximo de, em média, 144 bpm; dois minutos antes e dois 
após o orgasmo, a freqüência cardíaca fora de 96 bpm. Os dados referem-se ao sexo 
mantido com a parceira habitual (para homens que estavam se recuperando de um 
infarto). Desnecessário dizer que esses dados não podem e não devem ser generaliza
dos para todos os pacientes cardiopatas, necessitando que sejam corrigidos para ajus
tar-se ao perfil biomédico de cada um (Ford & Hellerstein, 1958; Masters & Johnson, 
1966; Guedes & Feher, 1981; Siewcki & Mansfield, 1976; Nemec et al., 1976). 

Embora sejam levadas em consideração as limitações acima comentadas, os 
estudos demonstram, de maneira geral, que o dispêndio energético durante o ato 
sexual não é de tão grande magnitude quanto se acreditava no passado. Desconhece
mos informações no que diz respeito ao coito extraconjugal. Alguns autores presu
mem que um nível maior de estresse possa ocorrer nessas situações, o que poderia 



favorecer mais intenso custo energético quando comparado ao coito com a parceira 
habitual. Até o momento não existem dados fidedignos que confirmem tal presunção 
(Munjack & Oziel, 1984; Stein, 1978). 

Quanto ao impacto das doenças cardiovasculares no geral, e em particular das 
miocardiopatias - incluindo a cardiopatia chagásica - , sobre a sexualidade feminina, 
lamentavelmente os estudos têm sido escassos. Isto talvez se deva ao fato de, na 
mulher, o decréscimo do interesse sexual ser menos perceptível, freqüentemente 
considerado, pela nossa cultura e por muitos cardiologistas, como de menor impor
tância (Abramov, 1977; Papadopoulos et al., 1984). Contudo, os preconceitos e tabus 
que ainda envolvem a sexualidade feminina têm seguramente obstaculizado a eluci
dação desse importante aspecto, o que, aliás, como comenta Kaplan (1977), faz parte 
da tendência de ignorar o papel das doenças cardiovasculares na vida sexual da 
mulher. 

Incontestavelmente, os efeitos das doenças cardiovasculares sobre a sexualida
de masculina estão melhor documentados e compreendidos. Portanto, na falta de 
estudos específicos com relação às mulheres, é possível admitir por analogia que os 
efeitos das doenças cardiovasculares sobre a sua sexualidade podem ser semelhantes 
aos dos homens, porém com as devidas diferenças no que se refere à fisiologia de 
cada um deles (Kaplan, 1977). 

A conduta no aconselhamento ao paciente cardiopata chagásico acerca da ati
vidade sexual depende do grau de severidade da doença, bem como dos aspectos 
psicossociais de cada caso. Sempre que possível, o cardiologista deve incluir a parcei
ra na discussão, para que possa compreender e, sobretudo, colaborar, evitando, as
sim, uma postura de "proteção" caracterizada por recusa ou abstinência sexual. No 
nosso entender, o cardiologista deve esclarecer o paciente quanto aos reais efeitos da 
atividade sexual sobre a sua doença. Em alguns casos, é importante que o médico 
reassegure ser a atividade sexual não apenas possível, mas também isenta de risco, 
além de benéfica para o restabelecimento da auto-estima do paciente. O aconselha
mento conjunto pode produzir resultados positivos, respeitando-se, no entanto, as 
necessidades e peculiaridades de cada um dos parceiros (Oliveira, 1986). 

Como foi dito anteriormente, o grande limitador da atividade sexual nos paci
entes cardiopatas é o grau de severidade da disfunção miocárdica. Para os pacientes 
em classe funcional I e II (NYHA) não deve haver grandes limitações, podendo, no 
entanto, surgir limitações físicas para aqueles em classe funcional III e IV (NYHA). 
Nesses, o cardiologista deve tentar controlar a IC a fim de permitir o retorno gradual 
dos pacientes à atividade sexual. Esta, porém, precisa ser desaconselhada àqueles 
com IC descompensada, uma vez que a taquicardia e a demanda metabólica do ato 
têm a possibilidade de agravar o quadro, propiciando o aparecimento de edema 
agudo. No entanto, pacientes com cardiopatia compensada que sejam capazes de 
tolerar o esforço físico moderado (por exemplo, subir dois lances de escada), podem 
ser liberados para retomar sua atividade sexual. A esses pacientes recomenda-se que 
sejam sugeridas posições de coito que não favoreçam o desenvolvimento de ortop¬ 
néia (Munjack & Oziel, 1984). Na orientação ao paciente, é importante lembrar que 
devem ser evitadas situações de estresse, abuso de bebidas alcoólicas, choque térmi
co, bem como refeições copiosas antes do intercurso sexual, por produzirem exigên
cias maiores sobre o coração e propiciarem o aparecimento de complicações. Naque-



les pacientes muito limitados, que não têm condições de manter uma relação sexual 
completa, a masturbação por estimulação da parceira pode ser tentada (Munjack & 
Oziel, 1984). 

Como foi abordado com relação à atividade física no cardiopata chagásico, 
deve-se também, sempre que possível, submeter o paciente a avaliação ergométrica, 
- o que dará maiores subsídios a uma liberação mais segura para a retomada da 
atividade sexual, ou seja, pode ser liberado para a atividade física aquele paciente 
que consegue chegar à carga de 75 watts ou o equivalente na esteira sem sinais de 
ICC e/ou arritmias graves. 

A orientação ao cardiopata sobre a atividade sexual deve fazer parte da rotina 
do tratamento tanto quanto a orientação dietética ou medicamentosa, pois, se o cardi
ologista não trouxer o assunto à baila, muitos pacientes provavelmente estarão expos
tos a restringir desnecessariamente sua atividade sexual, na suposição de que o silên
cio do médico significa que o ato sexual está além da sua capacidade física. Uma 
conversa franca abordando as preocupações, os temores, o significado dos sintomas 
e o "desgaste cardíaco" real do ato sexual, em termos compreensíveis, é fundamental 
para o paciente e sua parceira. É importante que o cardiologista seja claro, evitando 
afirmações genéricas do tipo "não se apresse", "vá devagar", "não exagere", que, na 
nossa opinião, nada esclarecem e até podem gerar mais insegurança ao casal. Nessa 
abordagem deve o médico evitar colocar seus padrões morais, pois o objetivo é 
ajudar o casal, e é preciso que o aconselhamento leve em consideração os valores 
morais de cada paciente. 

O cardiologista deve estar atento às perguntas formuladas pelo paciente com 
relação à sua sexualidade, lembrando que nem sempre as indagações são claras 
- geralmente, movidas pela inibição diante da autoridade do médico. Perguntas do 
tipo "como fica a minha alegria? " ou "posso executar a minha mulher?" precisam 
ser entendidas como referentes à relação sexual. Além do mais, não devemos 
esquecer que os chagásicos, na sua maioria, apresentam baixo nível educacional, 
o que exige a orientação em linguagem acessível à compreensão do paciente, 
respeitando-se, sobretudo, a sua cultura. Nos casos em que a disfunção sexual 
extrapola a competência do cardiologista, faz-se premente o encaminhamento do 
paciente a profissional especializado na área sexual. O importante é que as queixas 
não sejam negligenciadas ou ignoradas, o que traria conseqüências graves para o 
paciente como pessoa. 

Em suma, ressaltamos a importância da sexualidade no cotidiano das pessoas 
influenciando sua vontade de viver, sua auto-imagem e os seus relacionamentos. 
No entanto, médicos e pacientes evitam comentar os efeitos da doença cardíaca 
sobre a sexualidade, reproduzindo assim um tabu e impedindo, sobretudo, que 
pacientes e parceiros enfrentem o problema através do diálogo aberto e sem 
preconceitos. O paciente cardiopata tem o direito de saber - e o médico, o dever 
de informar - sobre os reais efeitos da doença cardíaca na sua sexualidade, o que, 
sem dúvida, lhe permitirá viver o sexo não só no que diz respeito à genitalidade, 
mas em toda a sua plenitude. Portanto, a postura do cardiologista olhando não só 
o coração como órgão doente, mas também a pessoa, pode ajudar sobremaneira 
a reconstruir, devolver, desenvolver e aprimorar a qualidade de vida do cardiopata 
chagásico. 



4. Depressão no Cardiopata Chagásico 

É de fundamental importância que o cardiologista esteja ciente da relação entre 
Cardiologia e Psiquiatria, pois: 

1) Certas formas de psicopatologias podem ser fatores de risco para o desenvolvi
mento e a manifestação de doenças cardíacas. 

2) Sintomatologia psiquiátrica - sobretudo distúrbios do humor (ansiedade e depres
são) - ocorre freqüentemente como conseqüência de doenças cardiovasculares. 

3) Síndromes psiquiátricas podem mimetizar os sintomas de doenças cardíacas (por 
exemplo, o transtorno do pânico). 

4) Alguns tratamentos psiquiátricos têm possibilidade de afetar adversamente a fun
ção cardiovascular (Tesar & Stern, 1993). 

4 . 1 . Depressão 

Dados recentes da Organização Mundial de Saúde-OMS dão conta de que 3 a 
6% da população do planeta sofrem de estados depressivos, com incidência em torno 
de 1% de novos casos ao ano. Outro fato de suma importância é a constatação da 
OMS de que 50% da população de deprimidos procuram ajuda de não-psiquiatras 
(clínicos gerais, cardiologistas e outros). Em vista desse quadro mundial, a Associação 
Americana de Psiquiatria tem iniciado programas de educação continuada em depres
são para clínicos. 

Síndrome psicológica encontrada em um contínuo de gradações, desde casos 
discretos a moderados e graves, a depressão está entre as doenças de maior impacto 
social e incapacitação com elevados custos, diminuição das aptidões para o trabalho, 
grande perda das atividades sociais e de lazer, além de queda da qualidade de vida. 
A depressão grave - ou depressão maior - é definida como distúrbio do humor, 
ocorrendo por um período de pelo menos duas semanas, que é associado com o 
mínimo de quatro a oito sintomas: (1) distúrbios do sono; (2) perda de interesse e 
motivação normais; (3) redução da concentração; (4) perda de energia; (5) sentimen
tos de culpa; (6) distúrbio do apetite; (7) agitação retardo-psicomotor; e (8) falta de 
esperança, pensamentos suicidas ou desejo de morte (Diagnostic and Statistical Ma
nual of Mental Disords). 

4.2. Depressão e doença cardíaca 

A depressão freqüentemente não é reconhecida como doença distinta tratável 
em pacientes cardiopatas, contudo estudos reportam um risco aumentado em tais 
pacientes. Os sintomas depressivos têm possibilidade de desenvolver-se como resul
tado da cardiopatia, de medicações usadas em seu tratamento ou do estresse de lidar 
com a cardiopatia; no entanto, a depressão pode simplesmente coexistir em uma 
relação temporal mais do que estar casualmente relacionada à cardiopatia (Meleiro, 
1993). 



A depressão é a forma mais comum de reação do paciente ao desenvolvimento 
da doença cardíaca e o seu aparecimento pode ser influenciado por: (1) idade do 
paciente; (2) alterações da imagem corporal imposta pela doença (edema, ascite etc.); 
(3) incapacitação para o trabalho; (4 ) sintomas de IC extremamente limitantes e peno
sos, com queda da qualidade de vida; (5) restrições à vida tanto no que se refere à 
alimentação, quanto à atividade física do paciente; (6) perda da capacidade de auto-
cuidado, criando grande dependência em relação a familiares. 

Estudos têm evidenciado que os cardiopatas apresentam uma prevalência de 
depressão variando de 30 a 50% (Tesar & Stern, 1993). O grupo de interconsulta do 
Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo-USP, examinando 101 pacientes 
internados no Instituto do Coração-INCOR, evidenciou ter sido a depressão o diag
nóstico encontrado com mais freqüência nos cardiopatas (26,7%), estando presente 
em um terço daqueles com IC (Tamais et al., 1995). Os dados comprovam a freqüên
cia dessa associação, devendo o cardiologista estar atento a esta ocorrência. Para 
tanto, é importante que tenha noções básicas sobre o diagnóstico e o tratamento da 
depressão. 

4.3. O Diagnóstico da Depressão no Cardiopata 

Embora freqüentemente a depressão esteja associada à cardiopatia, vários fato
res podem dificultar o seu diagnóstico, pois: 

1) A depressão é comumente considerada pelos médicos não-psiquiatras como um 
fracasso da vontade, que responderia a um esforço do paciente. 

2) As bases biológica e genética, bem como o tratamento farmacológico da depres
são, são ignorados por muitos médicos não-psiquiatras. 

3) O paciente deprimido tem dificuldade de falar sobre os seus problemas emocio
nais, achando que esses não têm importância para o médico. 

4 ) Existe o preconceito por parte da sociedade e de alguns médicos em relação a 
doenças mentais. 

5) A formação médica atual ainda permanece predominantemente organicista e tec-
nicista, em detrimento de uma formação que inclua aspectos psicossomáticos. 

6) O sistema de saúde limita o tempo de atendimento ao paciente, o que dificulta 
uma abordagem mais integral. 

7) Nem sempre o paciente aceita o encaminhamento a um especialista em saúde 
mental, bem como o seu tratamento. 

Vale lembrar que alguns pacientes podem manifestar a chamada depressão 
mascarada, com queixas somáticas, sem a presença dos sintomas clássicos relaciona
dos ao humor depressivo, comentados anteriormente. Geralmente as queixas envol
vem os sistemas nervoso central, gastrintestinal, cardiovascular e músculo-esquelético 
(sendo a dor uma queixa freqüente nesses pacientes). Indivíduos de classe sócio-
econômica mais baixa - como os cardiopatas chagásicos - freqüentemente terão 
sintomas somáticos como manifestação principal do seu humor depressivo. Portanto, 
nem sempre o cardiopata chagásico apresenta os sintomas clássicos da depressão. Por 



outro lado, lassidão, fadiga e perda de peso relacionados com o cardiopata nem 
sempre são distinguidos do retardamento psicomotor e da falta de autocuidado -
comuns na depressão. A perturbação do sono, um sintoma comum na depressão, 
também ocorre no paciente cardiopata com IC, em virtude da tosse noturna. Estes 
aspectos podem dificultar ainda mais o diagnóstico da depressão no cardiopata cha
gásico. Assim, deve o cardiologista estar atento para esses fatos, evitando atribuir 
todos esses sintomas à cardiopatia e, quando necessário, solicitar ajuda de profissio
nal ligado à área de saúde mental. 

4.4. Impacto da depressão sobre a cardiopatia chagásica 

A importância da depressão associada à cardiopatia chagásica está ligada, além 
do sofrimento psíquico que o paciente apresenta, à carga que essa associação pode 
trazer ao coração, contribuindo sobremaneira para agravar o quadro cardiológico. É 
possível enumerar, dentre outros, os seguintes fatores negativos da depressão sobre o 
cardiopata: 

1) O humor depressivo pode influenciar como a pessoa vivência a doença cardíaca e 

sua interação com os outros, inclusive com o próprio médico. 

2) Aumenta a morbimortalidade cardiovascular. 

3) A adesão ao tratamento é significativamente prejudicada. 

4) Permanência prolongada no hospital. 

5) Aumento de custo com o tratamento. 

6) Número elevado de suicídio e de tentativa de suicídio associado a doença física. 

7) A relação médico-paciente é prejudicada pelo humor depressivo e pode induzir o 
médico a erros no diagnóstico e no tratamento. 

Embora não encontremos na literatura a real prevalência da depressão no car
diopata chagásico, por analogia com outras cardiopatias e pela nossa prática diária no 
Ambulatório de Doença de Chagas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz-HUOC/ 
UPE, podemos inferir que essa associação é freqüente, sobretudo se lembrarmos que 
a depressão se manifesta com maior freqüência naqueles cardiopatas que desenvol
vem IC, fato comum nos chagásicos. Considerando ainda que estudos epidemiológi
cos têm demonstrado uma associação negativa entre o nível sócio-econômico e a 
ocorrência de depressão, isto funciona como mais um fator de risco na população 
chagásica (Aguiar et al., 1993). 

4.5. Tratamento do Cardiopata Chagásico Deprimido 

O tratamento do cardiopata chagásico deprimido apresenta características pró
prias em relação a aspectos sociais, psicológicos e somáticos que sempre devem ser 
considerados na abordagem terapêutica, ou seja, identificação e tratamento dos fato
res orgânicos relacionados à cardiopatia; farmacoterapia antidepressiva; uso do lítio; 
eletroconvalsoterapia; e abordagem psicoterapêutica. 



Identificação e tratamento dos fatores orgânicos relativos à cardiopatia -
A cardiopatia favorece o aparecimento da depressão, mormente quando grave, em des
compensação e no paciente internado. Daí a necessidade de o cardiologista não medir 
esforços no sentido de melhorar o quadro clínico do paciente, pois isso contribui sobre
maneira para a recuperação do quadro depressivo. Outro ponto a lembrar é a possibilida
de de drogas utilizadas no tratamento da doença cardíaca agravarem ou mesmo poderem 
induzir a depressão, embora não exista na literatura trabalhos bem delineados no sentido 
de melhor esclarecer este aspecto e sua real prevalência. Algumas drogas em Cardiologia 
podem causar depressão. São elas: disopiramida, digoxina, clonidina, reserpina, hidra
lazina, nifedipina, alfa-metildopa, prazosin, propranolol, lidocaína e procainamida. 

Vale ressaltar que a presença de sintomas depressivos concomitantemente ao uso 
dessas medicações não implica necessariamente que a depressão seja causada por elas. 
Portanto, cada caso deve ser alvo de criterioso julgamento clínico por profissional ligado 
à área de saúde mental, em que aspectos temporais, posológicos, história e exame físico 
precisam ser ponderados antes de atribuir a sintomatologia depressiva à droga, pois sua 
suspensão indevida pode agravar o quadro cardiológico. 

Farmacoterapia antidepressiva - Selecionar um antidepressivo com poucos 
efeitos colaterais - sobretudo em relação ao sistema cardiovascular - e baixo potenci
al de interações é muito importante no tratamento de cardiopatas chagásicos deprimi
dos. Estes, como os idosos deprimidos, devem ser tratados de forma mais cautelosa, 
com doses menores, lentamente aumentadas. A remissão completa dos sintomas de
pressivos e a tolerância aos efeitos colaterais são o maior indicador da dose ideal. 

No Brasil, estão disponíveis as seguintes classes de antidepressivos: 
1 - Antidepressivos tricíclicos — ATCs: imipramina, clorimipramina, a m i ¬ 

triptilina, nortriptilina e maproptlina (que, apesar de ser tetracíclico, apresenta perfil 
de efeitos adversos semelhantes). 

- Efeitos cardiovasculares dos ATCs - Disponíveis para uso clínico desde a 
década de 50, os ATCs e seus efeitos cardiovasculares foram extensivamente estuda
dos, destacando-se, dentre os efeitos, aqueles sobre a freqüência cardíaca, a pressão 
arterial sangüínea, a condução elétrica e o ritmo cardíaco. 

Freqüência cardíaca - Os ACTs produzem elevação da freqüência cardíaca de 
repouso atribuída principalmente ao seu efeito anticolinérgico, cuja potência é corre
lacionada - até certo ponto - com o grau de elevação da freqüência cardíaca. Esta 
aumenta em média 10 a 15 bpm durante a terapia, persistindo com a continuação da 
terapia e, em geral , é clinicamente insignificante, exceto naqueles pacientes com 
função ventricular muito comprometida (Suzan, 1989). 

Pressão arterial sangüínea - Os ATCs exercem efeitos proeminentes sobre a 
pressão sangüínea. Embora tenha sido relatado que eles causam hipertensão (Burnett 
& Chachine, 1979), a hipotensão ortostática (HO) foi considerada como um dos efei
tos colaterais cardiovasculares mais freqüentes e potencialmente sérios do seu uso 
(Glassman, 1984). 

A incidência de HO necessitando descontinuação ou modificação do tratamen
to com ATC tem variado de 6 a 24% dos casos. Esta ocorrência é maior na presença de 
doença cardíaca, uso concomitante de medicação (que pode abaixar a pressão sangü
ínea) e uma queda postural pré-tratamento da pressão sangüínea sistólica maior que 
5mmhg. A probabilidade de aparecimento da HO, assim como de outros efeitos colate¬ 



rais associados aos ATCs, é reduzida pelo uso de doses iniciais mais baixas, seguidas por 
aumento gradual até a dose terapêutica (Cassem, 1982). 

A imipramina tem sido considerada o ATC mais provável de causar HO signifi
cativa (Cassem, 1982), sobretudo no tratamento de pacientes com bloqueio de ramo 
(Roose et al., 1979) e disfunção do ventrículo esquerdo (Glassman et al., 1983; Roose 
et al., 1987). A notriptilina, por outro lado, tem sido considerada como tricíclico com 
menor risco de HO em pacientes com doenças cardiovasculares. 

Condução elétrica - Os ATCs exibem um efeito antiarrítmico "tipo 1" ou "seme
lhante à quinidina", que resulta na diminuição da condução cardíaca (como demons
trado pelo eletrograma do feixe de HIS) (Burrows et al., 1976; Kantor et al., 1975; 
Vohra et al., 1975). O alargamento do segmento QRS e os intervalos P-R e Q-T, bem 
como uma diminuição da amplitude da onda T, ocorrem comumente durante o uso 
dos ATCs (Giardina et al., 1979); aumentos moderados na condução atrioventricular 
ou intraventricular são comuns, mas não perigosos por si sós. 

É limitado nosso conhecimento acerca dos efeitos comparativos dos diferentes 
ATCs sobre a condução cardíaca, embora estudos tenham demonstrado que a imipra
mina mostra efeito mais expressivo sobre a condução cardíaca (retardo da condução) 
que a notriptilina (Giardina et al., 1979). 

Ritmo cardíaco - Em concentrações tóxicas, os ATCs foram associados a todos 
os tipos de distúrbios do ritmo cardíaco, incluindo taquicardia, taquicardia supraven
tricular, fibrilação atrial e fibrilação ventricular. Contudo, em concentrações terapêu
ticas, não costumam provocar alterações significativas do ritmo. Por outro lado, tem 
sido descrito efeito antiarrítmico dessas drogas presumidamente relacionado a um 
efeito semelhante à quinidina (Vohra et al., 1975). 

Débito cardíaco - Embora os primeiros estudos sobre o efeito dos tricíclicos 
no débito cardíaco tenham concluído que os mesmos prejudicavam a função ventri
cular esquerda, pesquisas recentes utilizando ecocardiograma e angiografia radionu¬ 
clear não mostraram essa alteração. Assim, os dados hoje disponíveis sugerem que 
os tricíclicos não apresentam efeitos deletérios à função ventricular esquerda, mes
mo em pacientes com comprometimento grave dessa função. Por outro lado, estu
dos com a imipramina têm demonstrado maior incidência de HO em pacientes com 
IC, não estando claro ainda o mecanismo pelo qual a imipramina induz mais fre
qüentemente tal efeito nesse grupo de pacientes. 

Tendo em vista os efeitos cardiovasculares dos tricíclicos aqui comentados, 
fica patente que seu uso no cardiopata chagásico - sobretudo naqueles com altera
ção do sistema de condução e função ventricular comprometida - deve ser evitado 
ou feito com cautela pela possibilidade do aumento de retardo da condução ventri
cular e HO. Considerando que a nortriptilina mostra menos efeitos colaterais sobre 
o sistema cardiovascular, esse deve ser o tricíclico de escolha nesse grupo de paci
entes. 

Ε pertinente lembrar que, nos cardiopatas chagásicos em uso de antiarrítmicos 
- sobretudo os do grupo 1-A, como a quinidina - recomenda-se evitar o uso de 
tricíclicos, pois esta associação aumenta o risco de efeitos pró-arrítimicos e/ou de
pressão do sistema de condução. Os tricíclicos também devem ser evitados nos 
cardiopatas chagásicos que apresentam megacólon, pelo risco de agravamento da 
constipação por seu efeito anticolinérgico (Roose & Glassman). 



2 - Inibidores da monoaminodase—IMAOs: tranilcipromina (irreversível) e 
moclobemida (reversível). Embora os IMAOs irreversíveis sejam virtualmente desprovi
dos de efeitos cardiotóxicos em dosagens terapêuticas, a possibilidade de provocar crise 
hipertensiva quando associado a ingestão de alimentos contendo tiramina ou a algumas 
medicações torna-os hoje pouco utilizados no tratamento da depressão. A moclobemida 
- IMAO reversível - lançada recentemente no mercado, tem sido utilizada por seus 
efeitos colaterais não serem tão prevalentes, como no caso dos IMAOs irreversíveis, po
dendo ser indicada para pacientes cardiopatas. 

3 - Inibidores específicos de recaptura de serotonina — IERS: fluoxetina, 
paroxetina, sertralina, citalopram e fluvoxamina. Ainda que a experiência com essas 
drogas seja limitada, os estudos clínicos e um estudo retrospectivo não reportaram 
alterações clínicas significativas sobre o sistema cardiovascular, assim como não se 
verificaram alterações relevantes no ECG. Portanto, à luz dos conhecimentos atuais, 
essas drogas parecem não apresentar problemas como os tricíclicos em relação ao 
paciente cardiopata, não tendo sido relatado HO ou anormalidades do sistema de 
condução, o que as torna opção segura ao cardiopata chagásico (Bojar et al., 1983; 
Cassem & Hackett, 1971). Vale ressaltar que o uso concomitante de substâncias forte
mente ligadas a proteínas plasmáticas (warfarin e digitoxina) pode levar a aumento da 
droga livre. 

Lítio — O carbonato de lítio, embora não seja especificamente um antidepressi¬ 
vo, é útil no tratamento das alterações do humor, sendo rara a sua cardiotoxicidade. 
Em 20% dos pacientes tratados, a droga produz alterações eletrocardiográficas benig
nas (por exemplo, achatamento ou inversão das ondas T), reversíveis e possivelmente 
decorrentes do deslocamento do potássio (Roose et al., 1979; Schou, 1963), podendo 
ser utilizada no cardiopata chagásico sem riscos significativos (Suzan, 1989). 

Por tudo o que aqui expusemos, é de fundamental importância que o cardiolo
gista esteja atento para a freqüência com que apresentam depressão os cardiopatas 
chagásicos, principalmente aqueles em regime de internamento, e, sempre que ne
cessário, consulte o psiquiatra, evitando desta maneira prescrição inadequada de an¬ 
siolíticos, que são insuficientes para o tratamento da depressão. Pesquisas têm de
monstrado serem os cardiologistas os especialistas que mais prescrevem essas drogas 
na prática médica (Kamerow, 1988). Alguns deles tendem a subestimar os problemas 
psíquicos de seus pacientes, atribuindo a si mesmos um saber psiquiátrico não rara
mente de duvidosa qualidade, o que os leva, muitas vezes, à indicação abusiva de 
ansiolíticos em detrimento do uso de antidepressivos, na suposição de que estes são 
sempre contra-indicados a cardiopatas chagásicos. Esta conduta tem contribuído para 
que muitos pacientes deprimidos não sejam submetidos a tratamento adequado, o 
que, sem dúvida, pode dificultar sua recuperação (Cole, 1988; Paprocki, 1990; Roose 
& Glassman, Lancet). 

Terapia Eletroconvulsiva 

A terapia eletroconvulsiva (TEC) é forma eficaz de terapia antidepressiva, 
necessária em pacientes que são refratários a terapias farmacológicas, que neces
sitam de tratamento antidepressivo de emergência ou para quem as drogas antide¬ 



pressivas são contra-indicadas. A sua segurança em relação às complicações cardiovas
culares continua controvertida e vários efeitos cardiovasculares foram relatados (Suzan, 
1989). Gerring e Shields expuseram complicações cardiovasculares em 28% de todos 
os seus pacientes tratados por TEC e em 70% dos pacientes com doença cardiovas
cular conhecida (Vohra, 1975). Contudo, Dec et al. observaram que a TEC era segura, 
eficaz e bem tolerada por um grupo de pacientes mais idoso, e, com freqüência 
debilitado, um quarto dos quais apresentavam alterações cardiovasculares, tais como 
doença do sistema de condução, IAM recente e depressão severa da função ventricular 
(Dec et al., 1985). Concluíram que a atenção cuidadosa para a avaliação pré e pós-
tratamento pode resultar em mínima morbimortalidade cardiovascular, mesmo nos 
pacientes com doença cardiovascular conhecida. Apesar dos dados controversos, a 
tendência atual é admitir a possibilidade da utilização da TEC em cardiopatas, desde 
que realizada em ambiente adequado e por equipe familiarizada com a técnica. 

Por outro lado, vale lembrar que os cardiopatas chagásicos em uso de anticoagu
lantes precisam ser avaliados antes do procedimento, pelo risco de hemorragia cerebral, 
enquanto que as drogas antiarrítmicas e/ou as drogas utilizadas no tratamento da IC de
vem ser administradas inclusive no dia do procedimento. 

Abordagem Psicoterapêutica 

Embora a escolha apropriada da terapia com drogas seja essencial para o su
cesso do tratamento da depressão, a relação médico-paciente continua sendo da 
maior importância, e a informação ao paciente é fundamental para essa relação. No 
centro de toda relação médico-paciente está a necessidade de o médico demonstrar 
compreensão da angústia do paciente, o que vai além da mera anotação dos sintomas 
e prescrição de medicamentos. Os pacientes precisam - e devem - saber que a 
depressão não é doença imaginária, fraqueza pessoal, resultado de desajuste social 
ou punição divina. 

Na prática, encontramos cardiologistas competentes - profundos conhecedores 
de sua área - que tendem a fixar-se apenas nas condutas técnicas relacionadas à 
patologia cardíaca, ignorando, assim, as necessidades vitais e os conflitos psicológicos 
a que estão sujeitos os seus pacientes. Isso se deve, em parte, ao fato de a formação 
médica ainda permanecer predominantemente organicista (Gulledge & Clabrase, 1988). 

A psicoterapia de apoio é de fundamental importância no tratamento do cardi
opata chagásico deprimido, mas nem sempre é possível, uma vez que muitos hospi
tais públicos não possuem serviço de Psicologia com disponibilidade para esse aten
dimento. Daí a necessidade da criação de núcleos de atenção ao paciente chagásico, 
onde uma equipe multidisciplinar atuando junto aos médicos possa oferecer esse 
importante apoio. A nossa experiência com uma equipe multidisciplinar no Ambula
tório de Doença de Chagas do HUOC comprova o valor desta iniciativa no atendi
mento integral ao paciente chagásico. 

Como reflexão final deste capítulo ensejamos afirmar que, mesmo com o avan
ço científico, quer no diagnóstico, quer no tratamento das doenças cardíacas, a tecno
logia não substitui- nem conseguirá substituir- a presença participativa do médico, 
uma vez que, ao procurá-lo, o paciente não apresenta apenas um órgão doente, mas, 



principalmente, traz consigo problemas emocionais e sociais decorrentes do doloroso 
processo do adoecer. 
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