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A redução progressiva da capacidade de bombear sangue do coração 
chagásico constitui a mais grave complicação da miocardite crônica. A curva de 
sobrevida do enfermo diminui à proporção que sua função ventricular decresce, 
com mortalidade de 18% em 5 anos, conforme observado por Santana (1987). 
Mesmo em pacientes com arritmia ventricular complexa - extra-sístoles ventriculares-
EVs aos pares e em salvas e crises de taquicardia ventricular não sustentada-TVNS, 
o que constitui importante fator de morte súbita - , a presença de cardiomegalia se 
associa a maior mortalidade, reduzindo em 40% a probabilidade de sobrevida em 
7 anos (Santana, 1987). 

1. Fisiopatologia 

A história natural da insuficiência cardíaca na miocardite crônica chagásica 
(MCC) começa no momento em que a destruição das fibras miocárdicas pelo proces
so inflamatório crônico e a sua substituição por tecido fibroso atingem um limite 
crítico, obrigando os ventrículos a remodelar-se frente à perda progressiva dos ele
mentos contráteis. Esse remodelamento ocorre de duas maneiras principais: hipertrofia 
das fibras íntegras e dilatação da cavidade ventricular. A este processo, no seu conjun
to, se denomina HIPERTROFIA EXTRÍNSECA. Isto permite ao coração tirar vantagem 
da lei de Frank Starling, restaurando temporariamente o volume sistólico já compro
metido. O problema, porém, é que a dinâmica do processo leva a uma dilatação 
cardíaca crescente, com perda progressiva da capacidade ejetiva ventricular, em virtu
de da evolução da miocardite e da sobrecarga mecânica conseqüente à própria dila
tação ventricular (componente mecânico da insuficiência cardíaca). Este componente 
mecânico obedece a lei de Laplace, segundo a qual a tensão suportada pela parede 
ventricular é diretamente proporcional ao raio da câmara e inversamente proporcio
nal à espessura das suas paredes. No caso do coração chagásico, o numerador desta 
relação tende a aumentar proporcionalmente ao denominador, gerando grande ten
são sobre as paredes, o que representa fator mecânico importante para a progressão 
da insuficiência cardíaca. 

O distúrbio da função cardíaca no chagásico é, portanto, predominante
mente sistólico; nos seus estágios mais avançados, todavia, com grande dila¬ 



tação ventricular e fibrose miocárdica acentuada , intensifica-se o c o m p o n e n t e 
de restrição diastólica, o qual se traduz pela curva de p ressão ventricular em 
raiz quad rada e, cl inicamente, pe lo q u a d r o restritivo, c o m o será descri to mais 
adiante (Guimarães , 1988). 

Outros fatores que contribuem para o agravamento da insuficiência cardíaca 
do chagásico são: 

1) As arritmias ventriculares complexas; 

2) O tromboembolismo pulmonar repetido; 

3) A insuficiência das valvas mitral e tricúspide. 

Pacientes com TVNS, como manifestação predominante da doença, apresen
tam dilatação cardíaca após anos de crises freqüentes e prolongadas desta arritmia. É 
provável que esses períodos de elevada freqüência cardíaca, num coração com reser
va miocárdica funcional diminuída, contribuam para acelerar o aparecimento de 
disfunção sistólica permanente. Tivemos oportunidade de acompanhar dois pacientes 
desse tipo, com crises prolongadas de TVNS, inicialmente apresentando boa capaci
dade funcional e área cardíaca radiologicamente normal; ao longo de 4 anos de 
seguimento observou-se queda paulatina da capacidade funcional e dilatação cardía
ca progressiva. 

Existe, também, significativa associação de cardiomegalia, diminuição da classe 
funcional e elevado número de EVs. Santana (1987) observou que 64% dos pacientes 
com mais de 1.000 EVs, no Holter de 24h, apresentavam cardiomegalia (Índice 
cardiotoráxico-ICT- >0.5) e/ou classe funcional =<II. 

Episódios de tromboembolismo são complicações freqüentes na insuficiência 
cardíaca do chagásico, ocorrendo em 30% dos casos autopsiados, a maioria deles sem 
tradução clínica específica de hemoptóico e dor toráxica (Rocha & Andrade, 1955); 
podem ser suspeitados, porém, pela refratariedade da insuficiência cardíaca ou por 
episódios súbitos de piora da mesma. As fontes desses êmbolos são o sistema venoso 
profundo dos membros inferiores e as câmaras cardíacas direitas (apêndice atrial e 
ponta d o ventrículo), sede muito freqüente de trombos (Oliveira et a l . , 1983). Esses 
episódios contribuem para o aumento da resistência pulmonar e provocam distúrbios 
ventilação-perfusão que pioram a função cardíaca. 

A formação de t rombos p o d e t ambém ocorrer n o apênd ice atrial esquer
d o e /ou na ponta d o VE, o n d e se localiza o clássico aneur isma d o coração 
chagásico. As conseqüênc ias são episódios de embol i smo sistêmico, a t ingindo, 
pr inc ipa lmente o baço e os rins e, eventua lmente , o cérebro , com manifesta
ções neurológicas de grau e duração variáveis (Rocha & Andrade , 1955; Oli
veira et a l . , 1983). 

A insuficiência das valvas mitral e tricúspide é ocorrência freqüente nos estági
os avançados da insuficiência cardíaca. No chagásico, porém, a insuficiência mitral 
pode ocorrer em estágios mais precoces da doença, em pacientes ainda com classe 
funcional II, contribuindo para a sobrecarga funcional do VE. Esta insuficiência, em
bora influenciada pela dilatação ventricular, decorre principalmente da disfunção da 
musculatura papilar do VE, sede de intensas lesões inflamatórias e fibróticas (Guima
rães, 1968). 



2. Quadro Clínico e Diagnóstico 

2 . 1 . Fase Inicial 

No momento atual, as bases para o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca 
devem dar prioridade à identificação precoce dos sinais de disfunção ventricular 
sistólica, principalmente esquerda, haja visto que o tratamento, nessa fase ainda silen
ciosa ou oligossintomática da insuficiência cardíaca, tende a retardar a deterioração 
da função ventricular, com manutenção da qualidade e prolongamento da vida (The 
SOLVD Investigators, 1992). 

O diagnóstico clínico da insuficiência cardíaca na fase avançada, CF III ou IV, 
não apresenta maiores dificuldades. Mas, nas fases iniciais, só o uso judicioso da 
anamnese e do exame físico permite captar informações precisas, as quais, na maioria 
das vezes, são suficientes para uma boa avaliação inicial, diagnóstica e prognóstica, 
com orientação terapêutica apropriada. 

No início, a disfunção sistólica é silenciosa; com a sua progressão aparece 
dispnéia aos esforços maiores, que, muitas vezes, não é referida espontaneamente 
dada a tolerância ao sofrimento do trabalhador braçal, principalmente na área rural; 
um sintoma equivalente ou que aparece associado a dispnéia são palpitações aos 
esforços, sugerindo a presença de freqüentes EVs, geralmente aos pares e/ou em 
salvas, ou mesmos períodos de TVNS. 

O exame físico constitui etapa muito importante, neste particular. Ao contrário 
do que ocorre em outras cardiopatias, os sinais de hiperatividade simpática, precoces 
na evolução da insuficiência cardíaca e traduzidos por taquicardia sinusal, estão geral
mente ausentes no chagásico, em decorrência das lesões do sistema excito-condutor, 
muito comuns nessa condição. Todavia, a posição do ictus cordis e as suas caracterís
ticas já permitem indicar o grau de hipertrofia extrínseca; a existência de cardiomegalia 
com dilatação de ambos os ventrículos, desloca o ictus cordis para baixo e para a 
esquerda; a hipertrofia do VE se traduz pela sua impulsividade e extensão (>1cm) e a 
hipertrofia do VD pela presença de impulsão sistólica para-esternal esquerda, média e 
inferior. Nesse estágio inicial predomina a impulsividade do ictus, com pequeno desloca
mento. A presença de terceira bulha identifica disfunção sistólica e de quarta bulha 
disfunção diastólica; estes fenômenos podem ser palpáveis e audíveis na região apical, 
para o VE (com aumento de intensidade na expiração), e na região para-esternal 
esquerda inferior, para o VD (com aumento de intensidade na inspiração). 

Pelo exame do aparelho circulatório ainda é possível avaliar, com precisão, 
a associação de complicações que agravam a disfunção ventricular, tais como o 
elevado número de EVs e sua complexidade, bem como a presença de insufici
ência mitral. 

A avaliação da arritmia começa, também, pela história clínica e se complementa 
pelo exame do pulso radial e pela ausculta cardíaca. Pacientes com TVNS informam 
crises de palpitação mais freqüentes e mais intensas aos esforços, as quais, quanto 
mais prolongadas e com freqüência ventricular mais elevada, podem causar manifes
tações de isquemia cerebral transitória (pré-síncope e/ou sincope). 

A insuficiência mitral se manifesta por um sopro pansistólico em plato, suave 
na maioria das vezes (em casos avançados, pode ser rude e associado a frêmito), grau 



II-III/VI, apical, com irradiação para a axila e, às vezes também, para o dorso, aumen
tando de intensidade a expiração forçada. 

Nessa fase, os pacientes ainda não apresentam turgor jugular, em 45 graus, 
crepitos pulmonares, fígado de estase e edema dos membros inferiores. 

Para a detecção precoce da disfunção ventricular, ao nível de cuidado primá
rio, um exame complementar importante é a radiografia do tórax em PA. A medida do 
índice cardiotoráxico (maior eixo transversal da silhueta cardíaca dividido pelo maior 
eixo transversal do tórax) fornece medida precisa do volume cardíaco, identificando 
dilatação ventricular quando acima de 0.5. Na presença de sopro sistólico apical de 
insuficiência mitral, a incidência oblíqua anterior direita permite avaliação satisfatória 
do tamanho do átrio esquerdo, reflexo indireto do grau de regurgitação mitral. 

O eletrocardiograma em repouso, nas 12 derivações, embora não forneça in
formações diretas sobre a função cardíaca, notifica acerca da presença de arritmias e 
distúrbios de condução, com implicações relevantes quanto ao tratamento e prognós
tico. Assim, a presença do bloqueio de ramo e EVs no eletrocardiograma implica em 
88% de chance de detecção de EVs complexas quando se efetua um Holter de 24h 
(Maguire et al., 1981). Este dado tem grande importância prática, principalmente em 
pacientes com queixa de palpitações e de episódios de pré-síncope e/ou síncope 
sugestivos de arritmia ventricular grave e que permite iniciar o tratamento antiarrítmico, 



mesmo sem a realização de um Holter de 24h, exame complementar mais caro e de 
disponibilidade limitada em algumas áreas do país. 

Uma boa avaliação clínica do chagásico pode ser feita, portanto, com base no 
exame clínico, em eletrocardiograma e na radiografia do tórax em PA. O ecocardio¬ 
grama, se disponível, pode, nessa fase, mostrar hipocontratilidade miocárdica e/ou 
cardiomegalia, em concordância com a situação clínica do paciente. Contudo, não 
existem dados comparando a sensibilidade do ecocardiograma com aquela dos exa
mes clínico e radiológico do coração na detecção precoce da disfunção sistólica do 
chagásico. O ecocardiograma parece ser mais útil para o diagnóstico etiológico da 
doença miocárdica, revelando o aneurisma da ponta do coração, característico do 
coração chagásico, as alterações da contratilidade segmentar que levam a suspeitar de 
doença isquêmica do miocárdio ou alterações estruturais das valvas cardíacas, princi
palmente mitral, indicativas de doença valvar primária. 

2.2. Fase Avançada 

Infelizmente, o baixo nível social do chagásico, na grande maioria dos casos, e 
a precária assistência médica da rede pública contribuem para que a insuficiência 
cardíaca seja tratada na sua fase mais avançada nesses pacientes. Aqueles que chegam 
aos ambulatórios dos hospitais públicos, em especial aos dos hospitais universitários, 
fazem-no geralmente em classe funcional III e IV, com ICC biventricular, com predo
minância de manifestações congestivas sistêmicas: jugulares túrgidas até o ângulo da 
mandíbula, mesmo na posição sentada, freqüentemente mostrando ondas CVs am
plas, indicativas de insuficiência tricúspide, edema da parede abdominal, ascite e 
edema dos membros inferiores desde a raiz das coxas. 



Nos primeiros surtos de descompensação, a hepatomegalia é extremamente 
dolorosa, mas esta sensibilidade diminui nos surtos subseqüentes devido ao desen
volvimento de cirrose cardíaca; chagásicos com insuficiência cardíaca de longa dura
ção podem apresentar um quadro de hipertensão portal descompensada, com circu
lação venosa visível e túrgida da parede abdominal, tipo porto-cava, e hepato-esple¬ 
nomegalia, semelhante ao quadro de doença restritiva observado na endomiocardio-
fibrose e na pericardite crônica constrictiva. 

Essa acentuada falência ventricular direita reduz o grau de congestão pulmo
nar, evitando que esses pacientes sejam incomodados por dispnéia de decúbito (vide 
Figura 3, onde se destaca a limpeza dos campos pleuro-pulmonares, a despeito da 
acentuada cardiomegalia e de arritmia importante). 



2.3. Diagnóstico Diferenciai 

A insuficiência cardíaca do chagásico deve ser diferenciada das seguintes con
dições, em ordem decrescente de freqüência: cardiomiopatia dilatada, insuficiência 
mitral reumática, endomiocardiofibrose, pericardite crônica constrictiva, doenças es
pecíficas do miocárdio. 

A procedência de zona endêmica, sorologia e/ou imunologia positiva para o 
T.cruzi e bloqueio completo do ramo direito, isolado ou associado a hemibloqueio do 
ramo esquerdo (mais freqüentemente hemibloqueio anterior esquerdo) precisam ser 
considerados, pois, quando presentes, principalmente em indivíduos abaixo dos 60 anos, 
são altamente sugestivos de miocardite crônica chagásica (Maguire et al., 1987). 

Além disto, outros pontos de diferenciação com estas cardiopatias são os se
guintes: 

1 . Cardiomiopatia Dilatada: crises de dispnéia paroxística noturna, taquicardia si
nusal, sinais de intensa congestão venosa pulmonar ao exame físico (crepitos) e 
radiológico do tórax e sinais de hipertrofia ventricular esquerda ou de bloqueio 
completo do ramo esquerdo no eletrocardiograma (pequena prevalência no cha
gásico, de 0 em série comunitária a 9.6% em série hospitalar) (Guimarães & Andra
de, 1962; Guimarães, 1985); 

2 . Insuficiência mitral reumática: presença de passado reumático, idade mais fre
qüente na segunda década, ao contrário da quarta década nos chagásicos, taqui
cardia sinusal intensa, sinais de outras lesões valvares (estenose mitral, estenose 
aórtica, insuficiência aórtica) e ausência de distúrbio de condução no eletrocardi
ograma; quando necessário, o uso do ecocardiograma mostra alterações específi
cas do aparelho valvar mitral; 

3. Endomiocardiofibrose: intensa hipertensão venosa sistêmica (jugulares túrgi¬ 
das) desde os estágios iniciais, ictus impalpável associado a impulsão paraesternal 
esquerda média, intensa quarta bulha, terceira bulha precoce apical, simulando o 
sopro diastólico da estenose mitral, raio-X do tórax com acentuado abaulamento 
do arco inferior direito ou silhueta em "moringa" sugestiva de derrame pericárdio; 
eletrocardiograma com baixa voltagem do QRS, sem BCRD; em caso de dúvida o 
ecocardiograma é decisivo, revelando a obliteração fibrosa apical da(s) cavidade(s) 
ventricular(es) e o movimento anormal do septo, característico da endomiocardio
fibrose (Câmara, 1991); 

4. Pericardite crônica constrictiva: quadro de hipertensão venosa sistêmica seme
lhante ao da endomiocardiofibrose, com precórdio calmo, choque pericárdio dias
tólico (terceira bulha tardia), ausência de sopros, silhueta radiológica cardiovascu
lar normal ou levemente aumentada, presença de calcificação pericárdica, eletro
cardiograma com baixa voltagem do QRS, sem distúrbio da condução; o ecocardi
ograma é também diagnóstico ao revelar ausência de dilatação ventricular, espes¬ 
samento do pericárdio, com ou sem calcificação, e o padrão dinâmico restritivo 
ventricular; 

5 . Doenças específicas do miocárdio: nesta categoria se incluem uma série de 
doenças que, com dilatação miocárdica nas suas fases mais avançadas, podem 
ser consideradas em relação ao diagnóstico diferencial com a miocardiopatia cha¬ 



gásica, quando ocorrem em indivíduos com epidemiologia positiva e, geralmen
te, acima dos 60 anos. Neste particular, a história do paciente ajuda muito, fre
qüentemente sugerindo a provável etiologia, por exemplo: isquêmica, havendo 
história de infarto do miocárdio, angina do peito, angioplastia ou cirurgia de re-
vascularização; diabética, em pacientes com diabetes, principalmente do tipo II 
e mal compensada; tóxica, quando associada à quimioterapia etc. Exames com¬ 
plementares, como o ECG e o ECO, podem também ser de grande ajuda nessa 
diferenciação. Assim, a presença de sinais de necrose miocárdica, na ausência 
de BCRD, e alteração segmentar da contratilidade miocárdica no ECO, sugerem 
cardiopatia isquêmica. 

3. Tratamento 

3 .1 . Específico 

Não existe ainda tratamento específico para a miocardite crônica. O tratamento 
com drogas tripanossomicidas tem tido sucesso comprovado apenas na fase aguda da 
doença. 

3.2. Compensação da Insuficiência Cardíaca 

Na prática, ainda é comum aguardar o aparecimento de sintomas de insu
ficiência cardíaca para que o tratamento farmacológico e higieno-dietético seja 
instituído. Atualmente, o esquema clássico à base de digital, diurético, restrição de 
sódio e repouso, ajustado ao grau de descompensação, encontra-se enriquecido 
pelo uso de vasodilatadores: inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(ECA), nitratos e hidralazina. Todavia, o conhecimento crescente da fisiopatologia 
da insuficiência cardíaca e os estudos prospectivos preventivos com inibidores da 
ECA não permitem mais a adoção dessa atitude contemplativa (The SOLVD Inves
tigators, 1992). 

Quanto mais cedo a sobrecarga ventricular for aliviada, melhor a qualidade de 
vida e a sobrevida do paciente, com retardo significativo do aparecimento de insufi
ciência cardíaca clínica. Assim sendo, como já foi frisado anteriormente, o clínico 
deve buscar identificar tão precocemente quanto possível, os sinais de disfunção 
ventricular. Isto significa que o chagásico, identificado como portador de cardiopatia 
apenas pela presença de alterações eletrocardiográficas já amplamente descritas (Gui
marães, 1985), deve ser seguido de perto, pelo menos anualmente, para que os sinais 
iniciais de disfunção sistólica ventricular possam ser detectados antes que sobreve¬ 
nham sintomas de insuficiência ventricular. 

3.2 .1 . Fase Inicial 

Uma vez identificado este estágio, a pergunta seguinte é: como tratar esse 
paciente? A resposta, até o momento, é dada pelos resultados favoráveis de estudos 
prospectivos realizados com outros tipos de cardiopatia, como a dilatada e a isquêmi¬ 



ca (The SOLVD Investigators, 1992), pois não existem estudos terapêuticos controla
dos em relação à miocardite crônica chagásica. 

Teoricamente, a combinação de um inotropo positivo com um vasodilatador 
parece o ideal: simultaneamente existiria melhoria da contralidade miocárdica as
sociada a uma redução da pós-carga, facilitando o esvaziamento ventricular; ambas 
as intervenções tendem a diminuir o raio do ventrículo, reduzindo a tensão sobre 
a parede, o que levaria a melhoria e preservação da função ventricular. Na prática, 
isto se traduz pela ministração de digoxina associada a um inibidor da ECA, 
esquema este que encontra sua maior limitação no elevado custo do inibidor da 
ECA; a associação de nitrato oral com hidralazina, também de eficácia já compro
vada no tratamento da insuficiência cardíaca classe III a IV, pode substituir o 
inibidor da ECA. 

Outra questão a ser respondida concernente ao tratamento da disfunção 
sistólica na fase inicial, diz respeito à dose dos medicamentos e aos parâmetros de 
controle do tratamento. Nessa fase, se o paciente é assintomático, apresentando 
apenas discreta cardiomegalia e/ou terceira bulha, a regressão da primeira e o 
desaparecimento da segunda representariam a resposta terapêutica ideal. Nos pa
cientes sintomáticos, o objetivo terapêutico deverá ser o desaparecimento dos 
sintomas de dispnéia e/ou palpitações aos esforços. 

A dose de digoxina é a habitual, de 0.25mg/dia, diminuída se o paciente 
apresentar algum tipo de intolerância gastrointestinal (perda de apetite, a mais 
comum) ou arritmia sugestiva de intoxicação digitálica (EVs bigeminadas); quanto 
à dose do ou dos vasodilatadores, deve-se iniciar com a mínima habitual para tais 
casos: 

1 . inibidores da ECA : para o captopril, 6,25mg por dia, e para o enalapril, 2,5mg 
por dia; doses mais elevadas deverão ser ministradas cada 12 ou 8h, dependendo 
da gravidade do caso e da resposta terapêutica, com aumentos progressivos no 
mesmo valor das doses mínimas iniciais, cada 2 a 3 dias; 

2 . nitratos: por via oral, podem ser iniciados com uma dose de 10mg cada 12h para 
os dinitratos e de 20mg cada 12h para os mononitrates; o aumento progressivo 
dessas doses, titulado pela tolerância individual ou pelo alcance do objetivo tera
pêutico, poderá prever a ministração cada 6h para os dinitratos e cada 8 horas para 
os mononitratos; intervalos inferiores estão associados a elevado índice de resis
tência; 

3. hidralazina: poderá ser iniciada na dose de 25mg cada 12h e, se necessário, aumen
tada para 25mg cada 8h (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 1992). 

É importante que pacientes que exercem atividade física pesada devem tentar 
a readaptação para atividades mais leves, não se podendo esquecer também a reco
mendação para redução moderada no consumo de sal. 

Para o seguimento desses pacientes, o exame clínico periódico e o controle 
radiológico, com prazos de repetição a critério do medico assistente (pelo menos 
semestral para o exame clínico e anual para o radiológico) são os instrumentos 
necessários. 



3.2.2. Fase Avançada 

Os resultados do tratamento anti-congestivo dependem da gravidade da lesão 
miocárdica, da cronicidade da doença e de fatores associados, tais como arritmias e 
tromboembolismo pulmonar repetido. 

O tratamento deve ser feito à base de digitálico, diurético, vasodilatador, restri
ção dietética de sódio e repouso, com o paciente internado, o que, infelizmente, nem 
sempre é possível na nossa realidade atual. 

3.2 .2 .1 . Fase Hospitalar 

O paciente internado deve receber inicialmente cedilanide e furosemida por 
via venosa: a dose de cedilanide é de 0.2mg de 12/12h para o paciente já digitalizado 
e de 0.4mg de 12/12h, seguida de 0.2mg de 12/12h, para os não digitalizados. É claro 
que essas doses de cedilanide podem ser modificadas de acordo com a resposta 
individual. A dose de furosemida deve ser titulada a partir de 20mg de 12/12h, de 
acordo com a resposta diurética, controlada pela queda do peso corporal tão logo 
seja possível; às vezes, em casos mais graves é necessário ministrar as doses cada 8 
horas. 

Quando doses de furosemida de 60mg por via endovenosa ou de 80mg por via 
oral são necessárias, convém associar, com a dose matinal deste diurético, 50mg de 
hidroclorotiazida e 100mg de espironolactona, por via oral, com resultados freqüente
mente compensadores. Digital (digoxina) e furosemida, por via oral, devem substituir 
a via venosa, tão logo o paciente reduza substancialmente a ascite, a congestão hepá¬ 
tica e os edemas periféricos. A dose de digoxina, nesta fase, deve ser menor, da 
ordem de 0.125mg, diariamente, em dias alternados, ou diária com interrupção uma a 
duas vezes por semana, devendo, portanto, ser titulada individualmente. Isto porque 
esses pacientes, devido à grave lesão miocárdica, apresentam maior sensibilidade a 
esta droga, bigeminando com facilidade, em associação ou não a manifestações di
gestivas, tipo inapetência (a mais freqüente delas), náuseas, vômitos e/ou diarréia 
quando é tentada a dose de 0.25mg/dia. 

O uso de inibidores da ECA reduziu significativamente o tempo de compensa
ção dos pacientes internados. A dose deve ser titulada a partir de 6.5mg para o 
captopril e de 2.5mg para o enalapril, cada 12h, por via oral, e, se necessário, repetida 
cada 8h. O fator limitante na elevação progressiva da dose é o desenvolvimento de 
hipotensão (PA sistólica <100mmg). Para os nitratos, iniciar com doses de 10mg cada 
8h; para os dinitratos é de 20mg cada 8h; para os mononitrates, a dose inicial de 
hidralazina é de 25mg cada 8 h. De acordo com a resposta do paciente, essas doses 
podem ser elevadas progressivamente: para os dinitratos até 160mg/dia e para a 
hidralazina até 300mg/dia, com elevação, porém, da freqüência de efeitos indesejá
veis (Cohn, 1986). 

A anticoagulação venosa representa outro recurso terapêutico muito útil. 
Embora não existam estudos controlados neste particular, é válida sua utilização 
baseada no caráter tromboembolisante da doença, já amplamente documentado 
(Rocha & Andrade, 1955; Oliveira et al., 1983). O seu uso racional, além de diminuir 



a freqüência de episódios tromboembólicos pulmonares, comuns nessa fase da 
doença, é também causa de refractoriedade da ICC. A dose de heparina varia 
entre 5000 UI cada 6 a 4h (20.000 a 30.000 UI nas 24h). Em hospitais que 
dispõem de facilidades para infusão contínua, esta deve ser a maneira preferencial 
de administração da heparina. O controle da dose pode ser feito pelo tempo de 
coagulação, que deve ficar entre 20 a 30 minutos ou, se possível, pelo tempo de 
tromboplastina parcial ativado, que será duplicado. É necessário que este controle 
seja feito pela manhã e à noite, de acordo com a variação circadiana das atividades 
do sistema de coagulação. A anticoagulação precisará ser mantida até a regressão 
significativa da congestão sistêmica e até que o paciente já esteja deambulando. 
É muito possível que esses pacientes se beneficiem de anticoagulação oral per
manente, haja visto que os trombos existentes continuam a funcionar como nichos 
para a formação de coágulos plaquetários facilmente desgarráveis. Contudo, nova
mente, a condição social do chagásico aliada às deficiências da rede pública as¬ 
sistencial tornam esta prática impossível. 

Em pacientes muito graves, alguns em choque cardiogênico, o uso temporá
rio, por via venosa, de inotropos positivos tipo dobutamina ou dopamina, isolada
mente ou em associação com um vasodilatador venoso como nitroprussiato de só
dio, pode ser útil. 

Como medidas gerais de suporte terapêutico, o paciente deve permanecer 
em repouso no leito até que haja melhora evidente da função cardíaca, com regres
são quase total das manifestações congestivas. Nesta fase, suporte fisioterápico com 
movimentação passiva dos membros inferiores torna-se muito necessário, como meio 
de diminuir a formação de trombos periféricos. Nesse ponto, a volta da atividade 
física deve ser lenta e gradual, limitada pelos sintomas. É muito importante uma 
dieta pobre em sódio: na fase mais grave, a ingestão diária total de cloreto de sódio 
não deve exceder 2g.; posteriormente, pode ser aumentada até um máximo de 3 a 
4g, se tolerada. Em pacientes com sódio baixo (=<130mEq/L) deve-se associar res
trição líquida, limitando a ingestão de líquidos nas 24h para 800ml a 1000ml (esses 
pacientes têm secreção inapropriada de hormônio antidiurético). 

3.2.2.2. Fase Ambulatorial 

Muitos pacientes graves são tratados ao nível ambulatorial sem resposta satisfa
tória, devido às limitações da rede de assistência pública. Nesses pacientes, a resposta 
terapêutica é, freqüentemente, insatisfatória e lenta nesta fase avançada da doença, 
pelas limitações da ministração de medicamentos por via oral e pela baixa condição 
sócio-econômica do paciente, o que limita o uso regular dos medicamentos e a ade
são adequada à restrição de sódio e ao repouso. 

3.3. Tratamento das Arritmias 

Como já foi mencionado, EVs isoladas, aos pares e em salvas, são muito 
comuns em pacientes com variados graus de insuficiência cardíaca e o uso de 
digital e/ou diuréticos (espoliação de potássio) pode agravá-las. É importante, 



portanto, o ajuste da dose de digoxina à hipersensibilidade do chagásico na fase de 
insuficiência cardíaca avançada, assim como o controle periódico do potássio sé¬ 
rico, que deverá ser mantido acima de 4.0mEq/L, por suplementação oral, quando 
indicada. Nos pacientes com bom controle eletrolítico e doses adequadas de 
digoxina, a persistência de EVs freqüentes e repetitivas indica tratamento antiar¬ 
rítmico, o qual também esta indicado em pacientes com crises de TVNS. Os 
antiarrítmicos de eleição são amiodarona e mexiletina. Esta última é mais útil na 
fase hospitalar como medicamento de ação mais rápida, enquanto se processa o 
ajuste do nível plasmático da amiodarona, ou em casos de bradicardia intensa ou 
de bloqueio A-V do segundo ou de alto g r a u , devido à ação depressora da 
amiodarona sobre o no sinusal e condução A-V. 

A dose efetiva de mexiletina se situa em torno de 200mg de 8/8h, tomada 
com um alimento, a fim de evitar irritação gastro-intestinal, comum com esta droga, 
e a de amiodarona deve ser iniciada com dose de impregnação de 400mg cada 12h 
por 2 a 3 dias, e, de acordo com a resposta, reduzida, por período idêntico, para 
600mg/ dia, e depois mantida entre 400 a 200mg/dia (a dose de manutenção mais 
freqüente) (Guimarães, 1984). 

Não existem estudos longitudinais bem controlados que documentem qual o 
beneficio do tratamento dessas arritmias ventriculares sobre a sobrevida do chagási
co descompensado. Contudo, em 28 pacientes com classe funcional II e seguimento 
ambulatorial de 7 anos, 14 fizeram tratamento regular com drogas antiarrítmicas, 
com apenas 2 (14,3%) óbitos, enquanto 7, com tratamento irregular, apresentaram 3 
(42,9%) óbitos, todos por morte súbita, sugerindo que o tratamento regular da arrit
mia ventricular pode melhorar a sobrevida (Santana, 1987). 

3.4. Tratamento do Bloqueio A-V 

Sintomas de insuficiência cardíaca podem ser decorrentes da instalação de 
bloqueio A-V de alto grau ou mesmo total, com os ventrículos sendo comandados 
por um foco no sistema excito condutor, abaixo do feixe de His (ritmo idioven
tricular), mantendo a freqüência ventricular em torno de 38b/min. Além de crises 
sincopais, esses pacientes apresentam variado grau de insuficiência cardíaca, desde 
apenas dispnéia aos esforços até insuficiência cardíaca biventricular. O prognóstico, 
nesses casos, está também muito ligado ao tamanho da área cardíaca. Pacientes 
com área cardíaca radiologicamente normal tornam-se assintomáticos após a im
plantação de marcapasso artificial; naqueles, porém, com área cardíaca aumentada, 
a resposta diminui na razão inversa do grau de cardiomegalia. Cardiomegalia leve 
a moderada (0.50<ICT< 0.55) freqüentemente se associa a uma resposta funcional 
mais favorável, em muitos casos acompanhada de diminuição da área cardíaca e 
retorno à classe funcional I; todavia, cardiomegalia grave (ICT=>0.60) se associa, 
geralmente, a uma piora progressiva da função cardíaca, com diminuição da so
brevida (Esteves et al., 1975). 

Vale ressaltar que, além da implantação de marcapasso artificial, esses pacien
tes necessitam receber o tratamento convencional para disfunção sistólica ou insufi
ciência cardíaca, se presentes. 



4. Considerações Finais 

O tratamento da ICC, refratária pelo esgotamento da reserva funcional do miocár¬ 
dio, já pode beneficiar-se de técnicas cirúrgicas sofisticadas, como o transplante cardíaco 
e a cardiomioplastia, esta última de implantação mais recente e ainda em fase inicial. 
Todavia, essas abordagens, que só podem ser feitas em instituições de nível terciário, 
fogem à rotina do tratamento clínico primário e mesmo secundário e não podem ser 
encaradas como solução ideal para problema de tão elevada prevalência e incidência. 

Ao lado da prevenção primária da doença, já em andamento, mas que necessita 
ser ampliada, a detecção precoce do envolvimento cardíaco pela doença de chagas atra
vés do eletrocardiograma em repouso, deve representar prioridade no seguimento de 
indivíduos infectados pelo T.cruzi. O eletrocardiograma ainda constitui o método mais 
sensível e específico para o diagnóstico de miocardite crônica em soropositivos para o 
T.cruzi, abaixo dos 60 anos de idade (Maguire et a l . , 1987). 

Uma vez diagnosticada a miocardite crônica, o seguimento periódico, com 
prazos individualizados e no máximo de 1 ano, deve incluir a repetição do exame 
clínico e eletrocardiográfico, complementado com radiografia d o tórax em PA. Este 
tipo de avaliação, que deve valorizar os pontos já comentados a respeito do diagnós
tico precoce da disfunção sistólica ventricular, permite orientação segura e eficiente 
desses pacientes. A utilização de técnicas diagnósticas mais caras e de tecnologia mais 
requintada, como a eletrocardiografia dinâmica e a ecocardiografia, fica restrita a 
casos mais complexos, cuja avaliação precisa ser feita pela referência do paciente 
para centros de medicina secundária e/ou terciária. 

Apesar dos recursos tecnológicos da medicina atual, o exame clínico ainda 
constitui a pedra fundamental da avaliação diagnóstica do paciente, em função do 
qual se desdobra o plano terapêutico e a previsão diagnóstica. Sem a utilização ade
quada desses recursos pessoais, o clínico tende a solicitar exames complementares 
desnecessários e, freqüentemente, não sabe utilizar de modo apropriado as informa
ções fornecidas pelos mesmos. A avaliação do paciente torna-se ineficiente e cara. 
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