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'OFFRE MARCONDES DE REZENDE 
Megaesôfago por doença de Chagas. 

Revista Goiana de Medicina, 2(4): 297-31 4, 1956. 



Joffre tvlarcondes de Rezende ( 1921 J 

Médico nascido em Minas Gerais, dedicou suas pesquisas às 
repercussões da doença de Chagas no aparelho digestivo, 

tendo publicado como autor eco-autor mais de uma 
centena de trabalhos científicos, no Brasil e exterior. 



MEGAESôF AGO POR DOENÇA DE CHAGAS 

J offre Marcondes de Rezende ··· 

Goiânia 

O título dêste trabalho dever ia ser, na realidade, ' Megae

sôfago e M egacolo por Doença de ChE.gas". Trataremos, entretanto, so

mente do megaesôfago, por dispormos de maior número de casos des

ta condição, devendo muitas das conclusões serem válidas também 

para o megacolo, de vez que se adm.ite unidade de mecanismo etio

p atogêntco para amb~s as condições (36). 

A relação entre a tripanosomose americana e o ' mal de en

gasgo ' fôra já E.dmitida por Carlos Chagas em 1916 (8) . Chagas e 

Vilela (9), em 1922, descreveram 4 casos de megaesôfago em 63 

doentes de tripanosomose. Desde então, numerosos autores nacio

nais ( 1-2-3-4-S-19-24-25-26-28-29-30-34-37) têm admitido a pos

sibilidade da etiologia chagásica p ara os "megas", tão comuns em 

nosso Pais, baseados sobretudo na alta positividade das provas la

boratoriais para Doença de Chagas em portadores de megaesôfago . 

D êsses trabalhos ressaltamos, pela sua argúcia, a revisão feita por 

Bulcão ( 4) em 1950 . Outro argumento interessante se deve a Nu

nan e cal . (26) que, revendo, em Bambuí (MinE.s), 13 crianças nas 

quais se diagnosticara antes a fase aguda da Doença de Chagas en

contraram alterações radiológicas do colo em 4. São suas as seguin

tes palavras: "Tudo leva a crer que muitos casos de m egacolo adqui

rido e megaesôfago guardem relação etiológica com a Doença de 

ChE. gas". 

Os clínicos e cirurgiões do Triângulo Mineiro, baseados ex

clusivamente n a observação quotidiana dos consultórios sempre 

admitiram a etiologia chagásica para os megas e o assunto tem si-

<• Da Sociedade Brasileira de Gastren terologia - Médico Sanitarista da Secreta

r ia de Saúde e Assis tência do Estado de G oiás. 
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298 REVISTA GOIANA DE MEDICINA 

do debatido em vários Congressos regionc. is, como tivemos ocasião 

de ouvir de José de Paiva Abreu no VII Congresso Médico do Bra
sil Central realizado em Uberlândia em junho de 1955. 

Como nenhum trabalho ainda se fez nesse sentido no Es
tado de Goiás, julgamos oportuno divulgar nossa modesta contri
buição ao importz. nte tema . 

Convencidos da etiologia chagásica dos "megas" em nosso 
meio, desde janeiro de 1955 vimos reunindo os casos de nossa clíni
ca particular e do Ambulatório da Santa Casa de Goiânia com o in
tuito de estabelecer a relação causal entre as duas entidades mórbi
das. 

Até o mês de junho de 1956, portc.nto durante 18 mêses 
logramos reunir mais de uma centena de -casos, o que de
monstra eloquentemente a elevada incidência do megaesôfago no 
Estado de Goiás. 

A série que apresentamos neste trabalho compõe-se de 1 70 
pacientes, 40 dos quais observados pelos médicos do Hospital Rassi 
e os restantes por nós . Em 85 dentre os 170 pacientes praticou-se a 
reação de fixação do complemento para Doença de Chag.: s e em 50 
foram feitos traçados eletrocardiográficos. 

Distribuição geográfica. Para a confecção do nosograma da doença 
não considerê. mos a '·residência atual' do enfêrmo e sim aquela coin
cidente com o aparecimento da enfermidade. Com êste critério e ex
cluindo os casos procedentes de outros Estados (Minas, São Paulo, 
Bahia e Piauí) encontramos em 150 casos procedentes do Estado d-3 
Goiá s a seguinte dist ribuição por município : (fig. 1) 

Anápolis . . 10 L ages .. 

Anicuns . . 7 L eopoldo de Bulhões . . . . 
Arraias . . . . 
Aur ilând ia .. 
Bela Vista de Goiás . . . . .. 
Burití Alegre 

Caldas Novas 

Catalão . . . . 

Céres . . . . 
Corumbá de Goiás 

2 

?. 
1 
1 

1 
4 
3 
1 

Dianópolis . . . . . . . . . . . 1 

Firminópolis . 2 
Formosa . . . . . . . . . . . . 5 

Luziâ nia .. 
M ataúna . . 
Mossâmedes 
Morrinhas .. 

N azário ... . 
Nique lâ ndia . . . . 
Orizona .... . . 
Palmeiras de Goiás . . . . . 
Petrolina de Goiás 
Pirac~njuba . . 
Pirenópolis . . . . . . 

2 
1 
4 
1 
3 
2 

2 

2 

3 
3 
4 
3 

4 
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NOSOGRAMA 

NO ESTADO DE GOIÁS 

----.:convencão--

l 
Um ponto ( • I 

Tolal · 150 casos 

"V o 

<{ 
C0 

Fig . 1 - Distribuição geográfica de 150 casos de megaesôfago pro
cedentes do Estado de Goiás . 
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Goianésia .. 

Goiânia 

Goiás .. 

Guapó .. 

Hidrolândia 

Inhumas 

Ipamerí 

!porá .. 

ItaberãÍ 
Itapací .. 
Itauçú 

Jaraguá 
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2 

16 
2 

2 
1 

6 
1 
1 

8 

2 

7 

3 

Pires do Rio 

Posse .. 
Rio Verde 
Rubiataba 
Santa Cruz de Goiás 

Santa Helena . 

Silvâ n i'a .. 

Taguatinga 

Trindade ... . 

Uruaçú .. 
Uruana .. 

Vianópolis 

DISTR I BUIC ÃO POR SEXO E CÔR DE 170 CASOS 

OE MEGAESÔFAGO 

130 
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::::!!!X CO n·, e n çõ es ~ 

~ Homens 
c:J Mulheres 

CITil Branca 
IIIllD Parda 

- Prota 

F ig. 2 - Distribu '. ção por sexo e cor de 
170 casos de megaesôfago. 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

2 

5 

1 
1 
1 

Sexo. Em nossos cê. sos, 107 ou 63% eram homens e 63 ou 37% eram 
mulhe1·es. V ê-se, portanto, que houve predominância do sexo mas-

culino sôbre o fe m inino. (fig. 2) 
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Cór . Na presente série, tivemos a seguinte distribuição segundo a côr: 

Brancos .. 
Pardos .. 
Pretos ... . 

126 
29 
15 

73 % 
18 % 
9 % 

A incidência é pràticamente a mesma entre as raças con
sidera ndo- e que o percentual de indivíduos d a ra a negra em Goiás. 
segundo dado do censo demográfico de 1950 é cêrca de 11 % . Há 
li geira di cordância nos dois outros grupos, o que atribuimos à di
versidade de critério para a côr parda cujo percentual demográfico 
segundo o mesmo censo é de 31 % . 

Profi ão e condi _ão ocial . Distr ibuem-se os nossos pacientes pelas 
seguintes profissões: 

L ::. vradores 

Domé ticas 
Trabalhadores 
Ind ust riários 
Comerciários 
Fazendeiro 
Comerciantes . . . . . . . ..... 
Funcionários públicos 
Motorista ... . 

Milita r ..... . 

Profissão liberal 

M enores .. 

Total ... . 

66 
57 
13 
8 
4 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

10 

. . 170 

Tem-se afirmado que o megaesôfago é doença da extrema 

pobreza degando-se a importância do fator a limentar condições d~ 

higiene, etc. ( 10 30) . 

Nossa experiência, ainda que pequena, leva-nos a raciocí

nio diferente. O megaesôfago, em nosso país é afecção própria da 

zona rural. Por determinantes econômic~s e educacionais as nossas 

popula ões rurais apresentam baixo padrão de vida, porém nem sem

pre isto se verifica. Em nossa casuística figuram pacientes de nível 

econômico mais elevado residentes em zon a urbana porém, tal co-
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302 REVISTA GO~A DE MEDICINA - ----------
mo refere Freitas Junior ( 19) t od os êles, sem exceção, residiram por 

algum tempo na zona rura l (fazendas ou pequenos povoados). 

O movimento migratório que de há alguns anos para cá 

se processa dos campos p ~ra os centros urbanos proporciona o encon

tro de casos de megaesôfago em número cada vez maior nas grandes 

cidades. Os antigos lavradores transformam-se em operários, funcio

nários, comerciários, etc. 

IDADE DO INÍCIO DA MOLÉSTIA EM 131 CASOS 

r33 

30 

27 

~ 24 

0 21 ,., 
0 

18 

;;: 15 
o 

l 'l '---1::.!:J....~-l:::il..L.Ji::...l.-Jii:a.J..~-

-!!!!!ll convenções ~ 

c::J HULHERES 

l!mi!!I' 

Fig. 3 - Distribuição por períodos etá
rios de 131 casos de megaesôfago, consi
perando a idade do iníc:o da, moléstia . 

Idade do início da moléstia. Em 131 dos 170 casos foi possível de

terminar a idade do início da moléstia, ou seja, dos primeiros sirtto

m és. Encontramos a seguinte distribuição por períodos etários: 

(fig. 3) 
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0-4 anos 5 casos 

5-9 anos 14 casos 

10-19 anos 34 casos 

20-29 anos 41 c::.sos 

30-39 anos 20 casos 

40-49 anos 11 casos 

50-59 anos 5 casos 

60 . . anos 1 caso 

Total . . . . .. . . . . 131 casos 

Conforme se vê o megaesôfago incide preferentemente na 
3.3 década da v ida, r julgar p elos dados acima. 

T empo decorrido entre o início da moléstia e a 1.ª consulta . 
Os doentes de megaesôfago dificilm ente p rocuram o mé

dico no início de seus padecimentos. Em 131 casos t ivemos o se
guint e intervalo entre o início da moléstia e o 1.0 t ratamento re3li
zado ( 12 doentes haviam sido tratados anteriormente em outros ser

v iços ): 

0-2 anos 3 2 casos 

2-5 anos 34 casos 

5-10 anos 33 casos 

10-20 anos 21 Cé. SOS 

mais de 20 anos . . . . . . . . 11 casos 

Tota l . . . . . . . . . . . . . . 131 casos 

Associação de m egaesôfago e megacolo. Muito a contra gôsto não 
p esquisamos sistemàticamente pelo exame radiológico a existência 
de megacolo em nossos doentes de m egaesôfago. Utilizando-nos ape
nas da anamnese e exame físico, pudemos firmar com segurança. o 
diagnóstico de megacolo em 16 casos (9,4% ). Em 4 casos em que 

se fez enema opaco êsse diagnóstico foi confirm ado . Observamos 
com Dr. José Normanha de Oliveira que é frequente a distensão ga

sosa do ângulo esplênico do colo em portadores de megaesôfago, 
mesmo naquêles que não padecem constipação, o que talvez já seja 

indício precoce de comprometim ento do colo . 
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R eação de f i xação do complemento. Foi realizada em 85 p acientes, 

não se lecionados. P arte das reações foi executada em Goiânia pelo 

Dr . Ca rlos Borges, segundo técnica qualitativa preconizada por 

P e llegrino; a outra parte foi feita pela técnica quantita tiva nos L r.

boratórios d as Faculdades de Medicina de Ribeirão Preto e São 

Paulo . 

RESULTADO DA REACÃO DE flXA CÃO DO COMPLEMENTO 

(MACHADO -GUERREIRO) EM as CASOS DE MEGAESÔ FA GO 

POSIT IVA S ..... .. .••. . ... ..• 
NEGATI VAS . .... 

ll!llllll 

= 
DUV IDOSAS ... = 
AN TI COMPLEMENTARES .. . ... . . llõlll 

Fig. 4 - Res ultado da investigação so 
ro lógica para D oença de Chagas em 85 

casos de megaesôfago. 

F oram obtidos os seguintes resultados: (fig . 4) 

R e z. ções positivas . . 73 85,90 % 
R eações negativas .. 6 7,05 % 

R eações d uv idosas . . 4 4,70 % 

R eações a nt i-complem enta res 2 2,35 % 

Tota l . . . . . . . . . . . . 85 100,00 % 
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A perc n tagem de positividade nesta série é ligeiramente 

superiór à obtida por Jácomo em U beraba e relatad .J por Freita· 

Junior ( 19) infe rior à encontrada por Laranja e col. (24 ) , em ca

sos de m gae ôfago e por Cutait ( 11) em casos d e megacolo . 

E , tudo eletrocardiográfico. Fora m feito eletroc ,;.r diogramas em 50 

pacientes, dos quais 46 com reação de M achado Guerreiro posi tiva 

2 com reação negativa e 2 com reação anti-complementar . D o 50 

letrocardiograma , 22 fora m norm c. is e 28 foram considerados anor

m ais. inclu indo-se 4 cuja única alteração consi tia em taquicardia 

inusal. Dos 28 pacie ntes q ue apresentaram ECG ,. norma l apenas 
1 a presentou a reação d e M ac hado G uerreiro negativ:, . 

B.ESJ,J_LTADOS DE EL ETROC ARD IOGRAMAS FEI TO S EM 50 

PORTAD ORES DE MEGAESÔfAGO 

~ ..__7 _ __, 

ECG. Anormal. . . . 28 ~ .... -.,.4 ,..,,,__ _ _____ 2_4 _ _____ _, 

G'lili'll&l Com menos de 30 anos . 
i=J Com ma js d~ 30 ~on 

l• ig. 5 - Resultado dos e let rocal'CJ iogramas cm 50 ca ·os ck megae. ôfago. Vê -se 
que us traçados a norma is preclomin:rn, em pacientes com mais ele 30 a nos . 

Foram as se 0 uintes as a lterações encontrad s: 

BRD completo .. . . ... .. . . ...... . 
BRD incompleto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BRD completo e extrassísto les ventriculares . 

BRD comple to, extr. ventr . e a lt. da ond 2 T 
BRD comp leto, BA V l .° grau e extr. ventriculares 

BRE completo . . . . 

BRE incompleto e extr. au riculares e ventr. 

Extrassístoles auricu la res . . . . . . . . . . . . 

4 
1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

casos 
caso 

casos 

caso 

caso 

caso 

caso 

casos 
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306 REVISTA GOIANA DE MEDICINA 

Extrassístoles ventr iculares . . . . . . . . . . 

E xtrassístoles ventr. e baixa voltagem do QR S 
B a ixa voltagem do QR S . . . . . . 
Alterações primá rias da onda T 

Alterações primárias da onda P 
T aquica rdia sinusa l 

T otal 

5 casos 

1 caso 
2 casos 
2 casos 

1 caso 

4 casos 

28 

E int eressante assina lar que os E CG normais predomina
ram em pacien tes· com menos de 30 anos, enqua nto os a norm a is fo
ram encontrados principalmente em pacientes de mais idade. Isso 
nos leva à sup osição de que o cc::npromet imento do esôfago, na D oen

ça de Chagas, quando p resente, antecede à lesão cardíaca, pelo me

nos no que d iz respeito à exteriorização clín ica . ( fig . 5 ) 

COMENTARIO 

Do q ue foi exposto podemos t ira algumas conclusõ~s . Ve
mos que o norte do Estado contribui com pequena parcela de casos 
e que êstes se vão tornando mais raros à medida q ue avançamos ru~ 

mo ao extremo norte . Embora a densidade demográfica seja ma ior 

no sul e centro do Estado, é digno de nota o fato de não terem sid o 

encontrados t riatomídeos infectados nos municípios m ais setentrio

nais de Goiás (6) . (fig . 1) 

Em nossa série predom inam de m a neira í:ibsoluta os h abi

tantes da zona rura l, lavradores e suas espOS?S e fa m iliares . Os d e

mais, ao serem inte rrogados, revelar~m, sem exceção, terem residido 

d urante a lgum período de suas vidas, na zona rura l, em fazendas ou 
pequenos povoados . 

Verificamos que o megaesôfago incide de preferência n a 

3.ª áécada ele vida, entre 20 e 30 anos, porém os pacientes p rocuram 

t ratamento gerf !mente a lguns anos mais tarde. Talvez por esta ra

zão se tem considerado a maior incidência entre 30 e 40 anos ( 19) . 

Quanto ao sexo, predom ina o masculino sôbre o feminino, 

n a proporção de 2 : 1, proporção bem inferior à relatada por Freitas 

Jr . ( 19) que conta, todavia, com casuística bem maior que a nossa. 
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V ale menciona que o megaesôfago, em outros países, atin

ge igua lmente ambos os sexos (27,35) . A predileção do megaesôfago 

p elo sexo masculino em nosso País vem sendo assinalada desde 

N eiva e Pena e Parisi ( 10). Não temos nenhuma explicação para 

e st a m aior incidência do megaesôfago em homens, que pode, inclusi

v e, ser apenas aparente . 

O aspecto que merece maior destaque é a elevada posit i

v idade da reação de fixação do complemento para a Doença de Ch .:. 

gas em nossos pacientes. 

Os que não aceitam a filiação etiológica do megaesôfago e 

do megacolo à Doença de Chagas argumentam tratar-se de mera 

coincidência ( 32) . Haveria tão sàmente superposição de duas áreas 

endêmicas tal como ocorre com a Doença de Chagas e o bócio en

d êmico, que levou Carlos Chagas a pensar na tireoidite tripanosomó

tica-. 

Contudo, Martins, Versiani e Tupinambá ( 25) , praticando 

a reação de Machado Guerreiro em 28 casos de bócio encontran .m 

a penas 5 casos positivos, ou seja 17,85 % , percentual muito inferior 

aos encontrados nas diversas séries de megaesôfago estudadc. s por 

várics autores ( 4) . 

A incidência da tripanosomose entre ~s populações por ou

tro lado, jamais alcançou cifra igual à encontrada em portadores. de 

megaesôfago e que se aponta como mera coincidência ( 14 ) , mesmo 

em lugares altamente infestados estudados por Pedreira de Freitas, 

onde i: s maiores percentagens alcançaram 70 ou 75 % ( 22, 32) · 

E' óbvio que, se uma coincidência se repete sempre em tem 

po e lugares diferentes já não poderá ser considerada como t al e de

ve-se buscar a correlação existente entre os dois fa tos em causa • 

Em Goiás, 2 inquéritos bem conduzidos foram realizados: 

Freitas e M endonça (17) , em estudos realiz .:. dos no município de 

R io Verde, sudoeste de Goiás, em 1950, encontraram 30 reações d= 

fixação do complem ento positivas dentre 239 pessoas examinadas, o 

que dá uma percentagem de 12,55 % . 

46 1 
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Freitas e Figueiredo ( 18 ) , em 40 moradores nao selecio

nados do município de Trindade e 60 do município d e Hidro1â ndif, 

encontraram respecti.vamente 27,5 % e 13,3% infectados. Êstes al

garismos estão longe do percent ual de posit ividade que encontramos 

em portadores de megaesôfago - 85,9 % . 

Os reconhecimentos entomológicos que vêm de ser reali

zados pelo D epartamento N i;cional de Endemias Rurais, em Goiás, 

CORRELACÃO ENTRE O ÍNDICE OE INFECCÁO NATURA L 

DOS TRIAl OMÍNEOS E O N~ OE CASOS POR MUNICÍP IO. 

/" 
15 
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13 

12 

Z 11 
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M 9 

;; 8 

"' o 7 
"' 
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s 
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3 
♦ + 

2 t • ♦ 

1 t tt + o.__ ___________ _ 
D S 10 15 20 25 JO JS 1. 0 <C 5 50 55 60 9G 
'-------- 1.1. N. 

E!EífilI 

Fig. 6 - Co relação entre o índ ice de 
infecção natu a l dos t r ia tomídeos e o nú
iner::> casos de megaesôfago, por mw1i-

cípio. dentro da série estudada. 

vieram mostrar os municípios mais atingidos pela tripanosomose ( 7) . 

Pudemos observar que maior número d e casos de megaesôfago pro

vêm d aqueles municípios com alto índice de infecção natural dos 

tri s. tomídeos, tais corno Silvânia, Trindade, Itaberaí, Itauçú , Anápo-
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lis, In hum as, Formosa, etc. Existe mesmo - nitidam ente esboçada, 

uma correlação entre o índice de infecção natu ra l dos triatomídeos 

por m unicípio e o número de casos de megaesôfago procedentes de 

cada município dentro da série estudada . (fig . 6) 

Os aspectos eletrocardiográficos a norm ais encontrados em 

28 portadores de megaesôfago são os h abit ua lmente ach ::. dos na car

d iopat ia chagásica ( 24,33 ) , predominando a extrassistolia ventri

cul ar ( 11 vêzes) e o bloqueio d e ramo direito ( 10 vêzes) . 

D ois de nossos pacientes faleceram subitamente antes de se

rem submetidos à dilatação do cárdia, a mbos a presentando evidên

cia clínica de comprom etimento cardíaco. 

N ão encontramos em nenhum de nossos p acientes o quadro 

clínico d :=? avitami nose Bl. O estado de desnutrição e policarência 

encontrado em casos avançados, chegando à cé. quexia em alguns, de
ve-se, sem dúvida, ao déficit a limentar consequente às regurgitações, 

pois, os pacientes, um a vez tratados pela dilatação forç .:. da do cár
c!ia ou cirurgicamente, retornam ao meio em q ue vivem, continua m 

com a mesm a a limentação anterior e, apesar disso, sem qualquer me

d icação, recuperam pêso ràp idamente e adquirem bom estado d e 

nutrição . 

Outro fato digno de nota e fácil de ser verificado é q ue, 

numa famí lia na qual todos têm a mesm a a limentação e os mesmos 

hábitos de v id 2, somente o portador de megaesôfago apresenta-se 

com sina is de carência a limentar e avitaminoses múltiplas. T emos, 

a lém disso, surpreendido casos iniciais de megaesôfago com excelen

te aspecto dos pacientes. 

Somos dos que acreditam, e disto estamos convencidos, de 

que o meg .:. esôfago e o megacolo, no Brasi l, são devidos, se não to

talmente pelo menos em sua quase tota lidade, à Doença d e Chagas. 

Os casos de megaesôfago com reação de fixação d e comple

m ento negativa não excluem a etio logia chagásic .: , de v ez que t ê m 

sido encontrados casos de miocardite chagásica comprovada pe lo 

achado ele parasitas no coração, t é. mbém com a reação d e M acha d o 

Guerreiro negativa (22). 
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O argumento que se invoca de que o megaesôfago existe 

em países onde não há tripanosomose não prevalece, pois o megae
sôfago deve ser considerado, e insistimos neste ponto, não como en
tidé de nosológica de etiologia únic;a e sim como condição mórbida 
capaz de ser produzida por causas diversas (21, 23) . Tôda caus:.i 
capaz de lesar o plexo de Auerbach e acarretar incoordenação moto
ra ou éperistalse (3) poderá conduzir ao megaesôfago (23) . 

D evemos lembrar ainda que, assim como a miocardite cha
gásica é responsável pelo maior número de cardiopatias em nosso 
meio (Goiás) , também o megaesôfago constitui ,a esofagopatia mais 
frequente, o que não acontece em regiões indenes daquela parasito
se. Em 220 esofagopatias diagnosticadas radiológicamente de 1952 
a 1955 na Santa Casa de Goiânia, 175 eram casos de megaesôfago. 

Julgamos dever procurar a explicação para essa grande in
cidência de megas em etiologia autóctone, sem a preocupação de sua 
universalidade. 

Os trabalhos d e E tzel ( 12-15 ) , criando a teoria da àtiam:
nose como causa do megaesôfago, pelo seu alto valor científico, re
tardaram de muito o reconhecimento do vínculo etiológico existente 
entre megaesôfago e Doença de Chagas . Acreditamos que aquela 
teoria não se ajusta à realidade dos fatos clínicos, mas a verdade é 
que continua influindo na mente de quantos se interessam pelo es
tudo dêsse problema . 

Para a aceitação definitiva da etiologia chagásica dos "me
gas·• faltav ê. -nos, como argumento final e decisivo, a base anátomo
patológica, bem como a demonstração de parasitas nas fibras mus
culares do esôfago ou em outra parte do tubo digestiv o em casos hu
manos d .J Doença de Chagas. Os trabalhos recentes de K oberle e 
Nadar (22) vieram trazer êsse elemento de convicção . Mostraram 
os citados autores que a lesão p rimitiva se situa na fibra muscular, 
sendo a destruição do plexo de Auerbach secundária ao proces.so in
f! .: matório e devida a uma provável neurotoxina libertada dos tripa
nosomas . 

Lograram ainda demonstrar, depois de exaustivas pesqui
sas, um pseudo-cisto de Schizotrypanum cruzi na musculatura circu
lar do esôfago de um chagásico. 
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Para finalizar propomos que, ao lado das formas crônicas 

clàssicamente descritas da Doença de Chagas ( cardíaca, nervosa e 

indeterminada) se considere como forma clínica individualizada, a 
forma digestiva, nela se incluindo tôdas as lesões do tubo digestivo 
com as consequentes alterações da sua motilidade: megaesôfago, 

gastropatia chagásica (22, 31), megaduodeno (20), megajejuno (20), 

megaíleo (32) , megacolo e outras que venham a ser descrit z.s. 

·Fundamentamo-nos no fato de que, clinicamente, encontra

mos com grande frequência, pacientes chagásicos com manifestações 
digestivas exclusivas e importantes, sem sinais clínicos ou eletrocar
diográficos de comprometimento do coração. São tais casos consi
derados como cardíacos potenciais e c~talogados até agora na chama

d a forma indeterminada, que deve ser reservada, a nosso ver tão 

somente para os casos totalmente assintomáticos . 

RESUMO 

Megaesôfago por Doença de Chagas 

1 ) O A . estuda a relação etiológica entre Doença de Chagas e me
gaesôfago, mostrando ser a tripanosomose americana responsável 

pela grande incidência de "megas" em nosso meio. 

2) A reação de Machado Guerreiro foi realizada em 85 casos de 

megaesôfago tomados em seleção dentre 170, encontrando-se 

um percentual de positividade de 85,90 % . 

3) Foram feitos eletrocardiogramas em 50 pacientes, dos quais 46 

com reação de Machado Guerreiro positiva, encontrando-se 22 

traçados normais e 28 anormais. Nestes predominaram a extras

sistolia ventricular e o bloqueio de ramo direito. 

4) Distribuindo-se os pacientes segundo a sua procedência, verifica

se que m aior número de casos provêm daqueles municípios com 

alto índice de infecção natural dos triatomídeos pelo Schizotry-

panum cruzi. 

5) O A. propõe que se considere como forma clínica individualizada 

da Doença de Chagas a forma digestiva, onde seriam incluidos 

os pacientes com manifestações clínicas apenas do aparêlho d i-

gestivo. 
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SUMMARY 

CHAGAS DISEASE IN THE STATE OF GOIAS, BRASIL 

Megaesophagus Caused by Chagas Disease 

1) The A . studies the relationship between C h é: gas disease and 

m egaesophagus and concludes that Chagas disease is responsible 

for t h e high incidence of this trouble in Brasil. 

2) Mach ado-Guerreiro·s test was performed in 85 patients with me

gaesophagus t aken, without selection, from 170 cases, and a posi

tivity rate of 85. 90% was found. 

3) Electrocardiograms were taken from 50 patients ( 46 of them 

with positive Machado-Guerreiro's test), resulting in 22 normal 

and 28 abnorm a l e lectrocardiograms. The latter showed predo

minant ly ven t ricular p remature beats and right bundle branch 
b lock . 

4) Looking at t he geographic distribution of the p a tie nts, it was 

found that t he bulk of them carne from areas wher e the triatomid 
bugs showed h igh n atural infection índex by Schizotrypanum 
cruzi . 

5 ) The A. p roposes that the digestive form be considered as an in

div id u s 1 çlinica l form of Chagas disease where there would b e 
included patients w ith only d igestive manifestations of the disease . 
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A Pesquisa Clínica no Interior do Brasil: 
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O artigo "Megaesôfago por doença de Chagas", de Joffre Marcondes de Rezende (1956), 

anuncia, já em seu título, o motivo pelo qual ele se tornaria uma referência fundamental para 

as pesquisas sobre a tripanossomíase americana: o argumento de que o "mal de engasgo" -

afecção endêmica comum no interior do Brasil, que produz dificuldades na deglutição dos 

alimentos, popularmente conhecida como "entalo" ou "entalação" - tinha como etiologia a 

infecção pelo T,ypanosoma cruzi. 

Essa hipótese havia sido enunciada, sem maior aprofundamento, pelo próprio Carlos 

Chagas em 1916.2 Cinqüenta anos depois, Rezende (1956) criou a denominação "forma 

digestiva da doença de Chagas", com base em dados epidemiológicos, clín icos, sorológicos, 

histopatológicos e radiológicos, nela incluindo o megaesôfago, o megacolo e todas as alterações 

anatômicas e funcionais secundárias à infecção pelo T cruzi produzidas no sistema digestivo. 

1 A mbos os aurores des te texto com partilham de g rande admiração por Joffre Rezend e. A autora o conhece u 

em 200 1, qua ndo colheu se u depoimento para o Programa de Hi stór ia Ora l da Casa de Oswaldo C ruz, e o 

a utor convive com ele há mais de c inqüenta anos, inclusive como co-autor de várias p ub licações sobre doença 

de C hagas. 

1 "Este sin al, de pa togenia a inda mal escla recida, relac iona-se ta lvez com a co nd ição de d isfag ia con hecid a pe lo 

nome de ' mal de engasgo', endemia ex tensa em regiões do int er io r do Bras il e, seg undo nossas ohse rYações, 

ver ificada principalmente naq uelas zonas onde é enco nt rad a a tripa nossom 1asc. Se ra o ma l de cngasgu um 

elemento mais da tripanossom íase bras ile ira ( .. .))( .. . ) torna m-se prec isas no\'as pesqui sas qu e auto ri ze m . de 

mod o irrecusável, incl uir o mal de engasgo na sin tomatologia mu lt ifor me d a in fecção pelo 71·ypa 11oso111 a crn zi" 

(C hagas, 1916: 43). 
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Com este texto, objetivamos indicar o contexto mais amplo em que se produziu esse 
artigo de 1956, considerado um emblema da contribuição científica dos chamados médicos 
do interior para os conhecimentos sobre a doença de Chagas. 3 Além disso, pretendemos 
assinalar sua importância na configuração de relevante linha de pesquisa clínica, que iria 
demonstrar que a tripanossomíase americana, tão contestada em sua fase crônica durante a 
vida de Carlos Chagas, produz não apenas os distúrbios cardíacos já indicados por este, mas 
também problemas específicos no trato digestivo. 4 

Joffre Rezende nasceu em Piumhi, Minas Gerais, em 1921. Formou-se pela então 
Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, conhecida como Praia Vermelha, 
em 1950. Foi como estudante que iniciou a carreira de investigador. Merece destaque, 
nessa fase, a pesquisa que desenvolveu, de sua exclusiva autoria, sobre uma síndrome até 
então não referida na literatura médica, caracterizada por hipotensão clinostática e colapso 
vasomotor condicionados pelo decúbito dorsal no final da gestação, trabalho classificado 
em primeiro lugar no grupo Obstetrícia e Ginecologia da IV Semana de Debates Científicos 
(equivalente ao atual Encontro Científico dos Estudantes de Medicina/Ecem), realizada 
em Salvador, BA. O trabalho foi publicado em Arquivos Brasileiros de M edicina (Rezende, 
1950) e, por ser pioneiro, constitui citação obrigatória de quantos se ocupam do assunto, 
no Brasil e no exterior. 

Na década de 1950, a valorização da relação entre medicina e problemas sanitários do 
interior - que remontava ao trabalho do próprio Carlos Chagas em sua mobilização em prol 
do saneamento rural do país - teve como ícone os chamados Congressos Médicos do Brasil 
Central (Porto & Porto, 1970; Kropf, 2008). O I Congresso Médico do Triângulo Mineiro 
aconteceu em Uberaba, em dezembro de 1947, por iniciativa do presidente da Sociedade de 
Medicina local, tendo como tema principal a doença de Chagas. Dois anos depois, o evento 
passou a incorporar médicos de regiões vizinhas, como Goiás, assumindo a designação de 
Congresso Médico do Triângulo Mineiro e Brasil Central. Nesses encontros, decisivos para a 
afirmação profissional dos "médicos do Brasil Central" como os 'verdadeiros' conhecedores 
da realidade do interior do país, as endemias rurais - especialmente a doença de Chagas -
eram os principais objetos de estudo. 

O artigo de Rezende (1956), apresentado num desses congressos, foi publicado em outro 
veículo expressivo da expansão dos espaços institucionais de pesquisa sobre as endemias 
rurais no Brasil na década de 1950: a Revista Goiana de Medicina - que seria cognominada por 
Magarinos Torres, posteriormente, de "órgão oficioso" de divulgação da doença de Chagas. 
Criada em 1955 pela Associação Médica de Goiás, em um contexto de grande expectativa 
de progresso no estado em função dos projetos de desenvolvimen to econômico para a região 
e dos planos para a construção da nova capital federal, a revista foi um dos principais 
meios para a publicação das pesquisas dos "médicos do Brasil Central", com ênfase nos 
problemas da patologia regional. A doença de Chagas, considerada a principal endemia de 
Goiás, ocupou, desde o início, proeminência em sua linha editorial. Em 1956, um número 
especial foi dedicado aos trabalhos dos médicos goianos apresentados ao Congresso Médico 
do Brasil Central acontecido em Uberaba. Em seu editorial, afirmava-se O impacto social da 

• Sobre a importância dos médicos do interior na pesquisa sobre a doença de Chagas no Brasil, ver Kropf 
(2008, 2009) . 

. , Sobre a históri a da associação entre "mal de engasgo" e doença de Chagas, ver Rezende (2001 b, 2009). 



enferm idade na região e louvava-se o interesse dos poderes públicos em avaliar a extensão da 

endemia no país e promover sua profilaxia. 5 

Foi nesse número da revista que Rezende, um de seus idea lizadores e ed itor, publicou o 

traba lho que aqu i comentamos. A idéia do "megaesôfago por doença de Chagas" - ena! tecida 

nos fó runs do Brasil Central como uma das maiores contribuições de pesqu isa dos médicos 

do interior, proporcionada por sua experiência clínica nas áreas endêmicas - provocava 

muitas resistências. Havia o temor de que a associação fosse reeditar o 'erro' cometido por 

Carlos Chagas ao vincular a tripanossomíase ao bócio endêmico. Argumentava-se que o "mal 

de engasgo" seria o mesmo cardioespasmo, ou "acalásia do esôfago", encontrado em regiõe 

onde não existi a a doença de Chagas. Além disso, havia as dificu ldades de reconhecimento 

enfrentadas pelos clínicos do interior, em seu processo de afirmação profissional, em face 

dos tradicionais grupos de pesquisa do ' litoral ' .6 

Rezende relata que, ao iniciar suas atividades em Goiânia como médico gastroenterologia 

em 1954, deparou-se com grande número de pacientes que, provenientes da área rural, 

buscavam atendimento médico queixando-se de disfagia. O exame radiológico do esôfago 

demonstrava que a maioria era de casos de megaesôfago. Médicos de Uberaba já haviam 

reunido express iva casuística de "mal de engasgo", const ituída de doentes procedentes, em 

sua maioria, de Minas Gerais e Goiás.7 

A alta prevalência do "mal de engasgo" em Goiás já era de conhecimento de Rezende, pela 

leitura atenta do relatório de Arthur Neiva e Belisá rio Penna, que percorreram esse e outros 

estados do interior do país em 1912, deixando minuciosa descrição do quadro nosológico da 

região, em que tanto a doença de Chagas quanto o "mal de engasgo" eram muito freqüentes 

(Neiva & Penna, 1916). 8 

Interessado em es tudar a presença do megaesôfago e sua correlação com a doença de 

Chagas no estado, Rezende apoiou-se também nos dados do inquérito entomológico rea lizado 

em Goiás pelo Departamento Nacional de Endemias Rurais, do Ministério da Saúde 

(Carvalho & Ve rano, 1956), que apontavam a superposição da área de maior incidência do 

"mal de engasgo" com a que apresentava maior índice de infecção natu ra l dos triatomíneos. 

Joffre Rezende e Anis Rassi estabeleceram, no início de 1955, um protocolo de pesquisa 

para ava liar a relação entre a cardiopatia chagásica crônica (estudada por Rassi) e o 

megaesôfago. Exames de 170 pacientes forneceram, en tão, evidências seguras de que o "mal 

de engasgo" era uma das manifestações da doença de Chagas. Os achados anatomopatológicos 

' Sobre a Revisw Goiana de Medicina, ver Rezende (200 1 b). Ou tro aspec to importante do processo de 

legitimação científica e social da doença de Chagas durante a década de 1950 fo i a centralidade que o tema 

assumiu em novos espaços institucionais de pesquisa e de ensino médico cri ados e m reg iões do interior 

onde a doença era endêmica, e que constituíam núcleos importantes de modernização e dese nvolvimento 

econômi co regional. Ao longo dessa década fo ram criadas as fac uldades de Medici na de Ribeirão Preto (São 

Pau lo), do Triângu lo Mineiro e de Goiás (Kropf, 2009). 

' Sobre as resis tências à aceitação da tese da etiologia chagásica do megaesôfago, ver Rezende (200 1a, 2009). 

- Virgílio lv\ ineiro (1958), por exemplo, apresentara ao II Congresso Méd ico do Triângul o Mineiro. rea li zado 

em Uberlândia em 1948, 1.514 casos por ele atend idos, dos quais 939 (62 °0 ) eram procedentes de Coias. 

Dados apresent ados por Reze nde (2009). 

' Sobre a repercussão do relatório de Ne iva e Penna como inventário das condições sani tárias e de Yida do 

int erior do país, ver Lim a (2003) e Sá (2009) . 
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do pesquisador austríaco Fritz Koeberle (1955), na Faculdade de Med icina de Ribeirão Preto, 

reforçavam as observações provenien tes da pesquisa clínica. 

Essa fo i a base para a apresentação do traba lho de Rezende ao VIII Congresso Méd ico 
do Triângulo Mineiro e Brasil Central, realizado em Uberaba de 3 a 8 de se tembro de 1956, 
e da subseqüente publicação na Revista Goiana de Medicina. Foi o primeiro trabalho em que 

se usou o título "Megaesôfago 'por' doença de Chagas" em lugar de "Megaesôfago 'e' doença 

de Chagas", como era mais comum (Rezende, 1956). No artigo, além de defender a etiologia 

chagásica do megaesôfago, Rezende reiterou a necessidade de se reconhecer a forma d iges tiva 

como forma clínica individualizada da doença de Chagas. Esse aspec to seri a aprofundado em 
traba lho publicado três anos depois (Rezende, 1959). O estudo de 506 casos reunidos por 
Rezende foi apresentado ao I Congresso Internac ional sobre a Doença de Chagas, realizado 

no Rio de Janeiro de 5 a 11 de julho de 1959 (Rezende, 1963). 

O reconhecimento da etiologia chagásica dos 'megas' vi ri a no início da década de 1960, 

em especial a partir do II Congresso Mundial de Gastroenterologia, realizado em Munique, 
Alemanha, em maio de 1962, de cujo programa constava um simpósio in ternac ional sobre 

acalásia do esôfago. O presidente do simpósio, Franz Ingel finge r, reconhecido como maior 
autoridade mundial em fi siologia e fi siopatologia do esôfago, declarou publicamente es tar 

convencido do argumento de Rezende e outros pesquisadores brasileiros sobre a especificidade 
do megaesôfago causado pelo T cruzi (Ingelfinger, 1963). A ace itação no exterior levou, 

paulatinamente, a que a forma digestiva da doença, estabe lecida clinicamente por Rezende e 

esclarecida em sua patogenia por Koeberle, fosse reconhecida, no Brasil, ao longo da década 

de 1960, vindo a somar-se à forma cardíaca e à forma indeterminada como uma das form as 

crônicas da doença de Chagas. 

Rezende não só soube arrolar argumentos a favor da fili ação etiológica dos 'megas' à 
doença de Chagas, como pormenorizou o estudo de seus variados aspectos, principalmente 
os do megaesôfago. Epidemiologicamente, reforçou a observação da associação entre áreas 
triatomínicas e prevalência do megaesôfago (no Brasil, nitidamente observada na região central , 

que compreende parte dos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Bahia). Detalhou a 
sintomatologia, atribuindo-lhe o devido significado, inclusive o fisiopatológico; assim, em 

vários trabalhos, discorreu sobre disfagia, regurgitação, dor esofagiana, pirose, soluço, tosse seca 

ou produtiva, constipação intestinal, sialose, hipertrofia das glândulas saliva res e desnutrição. 
Como outros investigadores, observou elevada sensibilidade das provas sorológicas para 
diagnóstico da doença de Chagas, cada vez maior com a introdução de novos métodos.9 

Juntamente com Lauar e Oliveira (1960), descreveu a técnica radiológica para diagnóstico 
da aperistalsis'º do esôfago do grupo I, que envolve o que ficou conhecido, no meio médico e na 
literatura, como "prova de retenção". Estabelece u critérios para o tratamento do megaesôfago, 

conforme o estadiamento da afecção, com base no exame radiológico. Foi um dos pioneiros 

na investigação da esofagopatia chagásica ectásica e anectás ica pela eletromanometria; 

dentre outros achados, observou que a baixa temperatura das ingestas acentuava a resposta 

·•Coma colaboração de Alejand ro Luquetti , fo i apurada a cifra de 93,82 % de positividade entre J .083 pac ien tes 
exa minados (ve r Rezende & Moreira , 2000) . 

"' o term o "aperi sta lsis" foi cr iado por Aristóte les Bras il (1955) para designar todos os casos de megaesô fago, 

por te r obserndo, à manomet ri a, a usê ncia de peri sta lt ismo no órgão. C ultor do vern ác ulo que é, Joffre 

Rezend e adotou esse vocábul o pa ra des ignar a fo rm a anectás ica (grupo I de sua class ifi cação, no qu al o órgão 

apresenta. co mo sinal de comprometimento, incoordenação motora e a conseqüente disfag ia). 



motora incoordenada do esôfago chagásico, o que explica a disfagia apenas para alimentos 
frios (comum nos casos de aperista lsis do grupo 1) ou a acentuação da disfagia. 

A grande experiência ac umulada por Joffre Rezende no estudo do megaesôfago e do 
megacolo chagásicos fo i tra nsmitida a seus discípulos e colaboradores. Para a consolidação 
da ex istência da fo rma digestiva, fora m especialmente relevantes as pesquisas realizadas na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sobre a patologia do trato digestivo na doença de 
Chagas, relativa às alterações motoras, secretoras e absortivas, sob a liderança de Renato 

Alves de Godoy (apud Rezende & Moreira, 2000). 

A repercussão das proposições sobre a for ma digestiva da doença de C hagas no exterior 
fo i muito grande e despertou o interesse por sua identificação em países endêmicos e em 
países de ocorrência do megaesôfago idiopático. Estudos rad iológicos levados a efei to na 

Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Venezuela demonstraram a existência 
da fo rma digestiva, porém, com prevalência inferior à do Brasi l, parecendo também ser m ais 

freqüente na Argentina e no Chile o megacolo do que o megaesôfago. 

As pesquisas de Joffre Rezende sobre doença de Chagas contribuíram para que o nome 
de Goi ás cruzasse suas divisas e as fronteira s do Brasil e estimulasse a vinda para o estado, 
em viagens de estudos, de muitos investigadores, inclusive es trangeiros, entre os quais Franz 
lngelfinger, dos EUA, notáve l conhecedor da patologia esofagiana; Norbert H enning, da 
Alemanha, presidente do II Congresso Mundial de Gastroenterologia; Zdenek Fejfar, sueco 

a serviço da Organização Mundial da Saúde; J. N . P. Davies, dos EUA, que descreveu a 
fibrose endomiocárdica em Uganda; o argentino Cecilio Romana, que descreveu o sinal que 

leva seu nome como "porta de entrada" da infecção pelo T cruzi; Otto Hernandez Pieretti, 
da Venezuela, pioneiro em eletroca rdiografia dinâmica (H olter) na cardiopatia chagásica 
crõnica; Franklin Neva, do Na tional Institute of H ealth dos EUA; Gabriel A. Schmuiiis e 

Alvaro Moncayo, da Organização Mundial da Saúde. 

As pesquisas médicas feitas no Brasil Centra l, assim, não apenas completaram o quadro 
clínico da tripanossomíase americana, tal como é universalmente aceito, mas con tribuíram, 

de modo decisivo, para a projeção e o reconhecimento internac ional dos estudos sobre a 

doença de Chagas e, num sentido mais amplo, da própria ciência brasileira. 
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Megaesôfago por Doença de Chagas 

Sonia Gumes Andrade 
Centro de Pesquisas Gonça lo Moniz/Fiocruz 

Em uma fase do conhecimento da doença de Chagas em que ainda não se haviam traçado 

os limites entre o papel do parasito nas diversas manifestações mórbidas da infecção pelo 

Trypanosoma cruzi e as interpretações equivocadas das manifestações digestivas da doença, 



o trabalho do dr. Joffre de Rezende, publicado em 1956, veio trazer a palavra de um clínico 
extremamente cuidadoso, o qual, vivenciando o problema em sua prática diária e mantendo 
o contato indispensável com outros clínicos da mesma área endêmica do Brasil Central, pôde 
estabelecer correlações importantes. 

Duas importantes coincidências ocorreram: a primeira chamava a atenção para a alta 
incidência de megas do aparelho digestivo no estado de Goiás e a segunda demonstrava 
a superposição entre a área de distribuição dos megas do aparelho digestivo e a presença 
de quadros mórbidos da doença de Chagas na sua forma cardíaca, com alterações eletro
cardiográficas típicas. 

Embora a reação de fixação de complemento, que à época era a reação de Guerreiro e 
Machado, permitisse um bom diagnóstico da infecção chagásica, aventava-se a possibilidade 
de que seria apenas uma coincidência a alta incidência de positividade desta reação observada 
nos pacientes com megas do aparelho digestivo, o que se constituiria, segundo os adeptos 
desta teoria, em um fato semelhante ao observado por Chagas quando atribuiu à infecção 
pelo T crnzi a grande incidência de bócio no Brasil Central. 

Por outro lado, surgiram também trabalhos de cunho investigativo, de Eduardo Etzel, 
na década de 30 e em 1952, atribuindo à desnutrição e às avitaminoses, principalmente de 
vitamina Bl, importante papel no desenvolvimento dos megas do aparelho digestivo. Esses 
trabalhos foram citados pelo dr. Rezende, que lhes faz uma justa crítica, devido ao fato de que 
"retardaram de muito o vínculo etiológico existente entre megaesôfago e doença de Chagas". 

O trabalho do dr. Joffre de Rezende mostra a simplicidade e a coerência do clínico que 
sabe reconhecer os quadros nosológicos predominantes em sua área e interpretá-los à luz 
dos conhecimentos adquiridos com a observação diária dos seus pacientes, ao tempo que 
questiona sobre a patogênese da doença. No seu trabalho de coletar, organizar e interpretar 
os casos clínicos, confirma a alta positividade das reações sorológicas em mais de 80% dos 
casos de megas estudados. 

Na mesma época em que Rezende redigiu seu artigo, surgiram os trabalhos de Fritz 
Kóberle e Estevão Nador, que descreveram em Ribeirão Preto, SP, lesões do plexo de 
Auerbach no tubo digestivo e a presença de parasites nas fibras musculares (Koberle & ador, 
1955). Ele assim se referiu ao evento: "Para a aceitação definitiva da etiologia chagásica dos 
megas, faltava-nos, como argumento final e decisivo, a base anatomopatológica, bem como 
a demonstração de parasitas nas fibras musculares do esôfago e em outras panes do tubo 
digestivo em casos humanos da doença de Chagas. Os trabalhos recentes de Koberle e Nador 
vieram trazer este elemento de convicção". Sua preocupação em esclarecer a patogênese da 
forma digestiva da doença de Chagas reflete o seu espírito científico e a sua capacidade de 
aplicar os conhecimentos no esclarecimento dos casos clínicos. 

Todas as suas observações o levaram a propor, nes e artigo de 1956, a forma digestiva 
como uma forma clínica individualizada, nela incluindo as lesões do tubo digestivo com a 

conseqüente alteração de sua motilidade. 

O dr. Joffre de Rezende mantém essa linha de estudos até o presente e continua contribuin

do para o melhor conhecimento dos megas do aparelho digestivo. 
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