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1 . Introdução 

Intervenções cirúrgicas têm contribuído para o tratamento da cardiopatia 
chagásica, atuando em dois aspectos distintos da doença: no controle de arritmias 
e na melhora da função ventricular. 

Nas bradiarritmias, através do implante de marcapassos artificiais, foram obti
dos os resultados mais homogêneos, com melhora expressiva da sobrevida e remis
são dos sintomas relacionados à arritmia. Nestes casos, a estimulação cardíaca artifici
al permanente tem sido o tratamento de eleição. 

Nas taquiarritmias, entretanto, o tratamento farmacológico constitui a base fun
damental, havendo várias modalidades de abordagem cirúrgica como alternativas 
para os pacientes nos quais exista refratariedade ou intolerância aos medicamentos. 
Uma das abordagens é a ressecção cirúrgica propriamente dita, que visa a remover ou 
isolar áreas miocárdicas envolvidas com a gênese ou manutenção da arritmia. Outra, 
é o implante de dispositivos automáticos que têm por objetivo interromper arritmias 
através da estimulação elétrica de baixa energia (marcapasso anti-taquicárdico), cardi¬ 
oversão ou desfibrilação. 

Obtém-se a melhora da função ventricular mediante três abordagens distintas, 
dependendo do tipo de disfunção: a ressecção cirúrgica, empregada principalmente 
em aneurismas; a cardiomioplastia dinâmica, que emprega músculo esquelético no 
auxílio à contração; e o transplante cardíaco. Em casos de dilatação difusa, a ressec
ção com remodelagem ventricular foi proposta recentemente, sem resultados a longo 
prazo. 

2. Tratamento das Bradiarritmias 

Distúrbios da formação ou da condução do ritmo cardíaco podem provocar 
episódios de bradicardia permanente ou reversível. No caso específico da cardiopa¬ 



tia chagásica, o bloqueio atrioventricular avançado tem sido a principal causa de 

implante de marcapasso e ocorre, mais comumente , por degeneração difusa do sis

tema de condução, apresentando caráter irreversível, embora muitas vezes de apa

recimento intermitente. Situações reversíveis, entretanto, podem ocorrer freqüente

mente por intoxicação medicamentosa, c o m o o uso de digitálicos, anti-arrítmicos 

ou beta-bloqueadores. Dependendo da região anatômica onde ocorra a disfunção 

do sistema éxcito-condutor do coração, existe a possibilidade de haver episódios 

de bradicardia associados a sintomas de baixo débito cerebral, tais c o m o síncopes, 

pré-síncopes ou tonturas, ou mesmo insuficiência cardíaca congestiva e até a morte 

súbita do paciente. 

Nessas situações, o tratamento mais eficiente para a bradicardia é o implante de 

marcapasso, podendo-se utilizar a estimulação cardíaca artificial provisória nos distúr

bios reversíveis ou emergenciais e implante de marcapasso permanente nos transtor

nos irreversíveis. 

2 . 1 . Modos de Estimulação Cardíaca Artificial 

O estágio atual da estimulação cardíaca artificial tem permitido aos profissio

nais de saúde contar c o m pequenos equipamentos implantáveis de alta confiabilida

de, de longa duração, c o m larga programabilidade e, principalmente, c o m capacidade 

de reconstituir totalmente o ritmo cardíaco dos enfermos, propiciando o restabeleci

mento do sincronismo atrioventricular nos pacientes portadores de bloqueios da con

dução atrioventricular e o ajuste da freqüência cardíaca quando existe disfunção do 

nó sinusal. Neste último caso, o marcapasso pode utilizar informações c o m o a movi

mentação corporal, a freqüência respiratória, a temperatura sangüínea ou a impedân¬ 

cia torácica, dentre outros, para inferir a freqüência cardíaca de que o paciente neces

sita. 

Os marcapassos atuais têm a capacidade de estimular e sentir os batimentos 

cardíacos próprios do paciente, podendo ser construídos com a capacidade de co 

mandar apenas uma cavidade cardíaca (átrios ou ventrículos, dependendo do distúr

bio do ritmo), ou duas câmaras seqüencialmente no caso de marcapassos atrioventri

culares. A escolha do tipo de marcapasso leva e m consideração um conjunto de 

fatores como: a idade e o estado geral do paciente, o estado funcional dos átrios, a 

função ventricular e a irrigação coronária. 

2.2. Estimulação Cardíaca Provisória 

A estimulação cardíaca artificial provisória é utilizada em casos de emergência 

ou distúrbios reversíveis do ritmo cardíaco. 

Estimulação trans-cutânea: Nos casos de emergência tem-se utilizado mo

dernamente a estimulação cardíaca trans-cutânea, que, através do uso de dois elétro

dos de grande superfície, apostos, um na região pré-esternal, e outro na região dorsal, 

permite que se estimule o coração de maneira não invasiva. Como para estimular o 

coração através da parede torácica é necessária uma corrente elétrica relativamente 

elevada, freqüentemente ocorre estimulação muscular esquelética, principalmente dos 



músculos peitorais, que é tolerada por alguns pacientes, embora em outros exija 
sedação. 

Estimulação trans-venosa: Nos transtornos reversíveis, como intoxicações 
medicamentosas, infarto agudo do miocárdio ou distúrbios hidro-eletrolíticos, a me
lhor opção para a estimulação temporária é o uso de elétrodos bipolares trans-veno¬ 
sos, ligados a um gerador de pulso externo. Esse tipo de estimulação traz como 
principal vantagem o fato de ser absolutamente indolor, por utilizar os dois pólos de 
estimulação (positivo e negativo) no interior do coração. Embora em muitos serviços, 
onde não existe a estimulação trans-cutânea, seja considerada erroneamente como 
opção para terapia de emergência face às complicações que podem advir da sua 
realização intempestiva, esse tipo de procedimento deve ser realizado sempre por 
profissionais capacitados e sob condições ideais: ambiente cirúrgico dotado de radi¬ 
oscopia. 

A instalação do cabo-elétrodo bipolar, que habitualmente mede quatro, cinco 
ou seis French de diâmetro, é feita através de um acesso venoso obtido por dissecção 
de veia no braço direito ou esquerdo, ou por punção trans-cutânea de veia sub¬ 
clávia, jugular interna ou femural, com o auxílio de um introdutor de cateter ou 
agulha grossa. Com o acesso venoso estabelecido e sob visão radioscópica, o cabo-
elétrodo é dirigido menos freqüentemente ao átrio direito (nos casos de disfunções 
sinusais isoladas) e, mais comumente, à ponta do ventrículo direito, tomando-se o 
cuidado de dirigir sua ponta através das trabéculas musculares para obter boa estabi
lidade. Em seguida fixa-se o cabo-elétrodo à pele, como um cateter venoso qualquer, 
e conecta-se ao gerador de pulsos. Considera-se que o eletrodo tem boas condições 
de estimulação quando existe comando do marcapasso com menos de 1 Volt. 

As complicações mais comumente observadas são o pneumotórax e o hemotó¬ 
rax (nos casos de acesso venoso por punção), o desposicionamento do cabo-elétrodo 
e a perfuração miocárdica, com ou sem tamponamento cardíaco. Processos infeccio
sos cutâneos pouco importantes estão freqüentemente associados ao mau cuidado do 
cateter, podendo ocorrer casos de endocardite bacteriana, estes últimos em geral 
relacionados à contaminação no ato do implante. 

Quando realizada em condições ideais, esse tipo de estimulação pode ser man
tida por períodos superiores a um mês. 

Estimulação epi-miocárdica temporária: Este método tem sido empregado 
unicamente em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca a céu aberto, nos quais 
transtornos do ritmo cardíaco, permanentes ou reversíveis, podem ocorrer pelo ma
nuseio das regiões vizinhas ao sistema de condução. Utiliza fios condutores de pe
queno diâmetro que têm uma de suas extremidades implantada diretamente no mio
cárdio e a outra exteriorizada através da pele para ser conectada ao gerador externo 
durante o período pós-operatório imediato e, posteriormente, removidos por tração. 

2.3. Estimulação Cardíaca Permanente 

O estabelecimento da estimulação cardíaca artificial permanente é obtido pelo 
implante no organismo humano de dois componentes básicos do marcapasso: o gera
dor de pulsos e um ou dois cabos-elétrodos. 



Os geradores de pulsos atuais constam de uma bateria de lítio com capacidade 
para ser utilizada entre cinco a dez anos em média, ligada a um circuito eletrônico 
com larga capacidade de programação (promovida externamente por comunicação 
de rádio-freqüência entre o sistema implantado e programadores externos) e que 
permite ainda o envio de informações em tempo real sobre o estado da bateria, a 
integridade dos cabos-elétrodos, as condições da interface elétrodo-miocárdio e a 
análise do ritmo cardíaco espontâneo do paciente. Esses componentes ficam encap¬ 
sulados em uma carcaça de titânio hermeticamente lacrada. Pesam entre 20 e 30 
gramas. 

Os cabos-elétrodos são constituídos de condutor elétrico multi-filamentar (NP-
35), com comprimento suficiente para conectar o gerador de pulsos ao coração, re
vestidos de isolante elétrico inerte ao organismo (silicone ou poliuretana) que tem em 
uma de suas extremidades o elétrodo de platina ou carbono que irá estimular o 
coração e, na outra, um conector para ser adaptado ao gerador de pulsos. Medem 
geralmente entre 35 e 60 cm de extensão e 1 a 2 mm de diâmetro. 

2.3 .1 . Implante de marcapasso epi-miocárdico permanente 

Esse tipo de abordagem, que permite a instalação do cabo-elétrodo na super
fície externa do coração e que requer anestesia geral, está sendo progressivamente 
abandonado devido à maior simplicidade dos implantes endocavitários. Conta, entre
tanto, com indicações precisas, como na ausência de acesso venoso e quando da 
existência de cardiopatia associada que permita a passagem de sangue venoso para as 
cavidades esquerdas do coração, situação em que trombos formados junto ao elétro
do poderiam ser ejetados como êmbolos para território sistêmico. 

Duas abordagens principais têm sido utilizadas: a toracotomia ântero-lateral 
esquerda e o acesso sub-xifóide. 

O acesso por toracotomia esquerda, em geral com 10 a 15 cm de extensão, 
permite fácil acesso tanto ao ventrículo direito quanto ao ventrículo esquerdo. Nesse 
tipo de implante estão sendo utilizados elétrodos com ponta em forma de saca-rolhas, 
que são parafusados ao miocárdio, preferencialmente do ventrículo esquerdo que é 
mais espesso. 

O acesso sub-xifóide é obtido por incisão longitudinal mediana de aproxi
madamente 10 cm, iniciando-se no apêndice xifóide, em direção à cicatriz umbi
lical, e interessando pele, tecido celular subcutâneo e aponeurose dos músculos 
abdominais. Rebatendo-se o peritônio caudalmente, realiza-se incisão em cruz no 
pericárdio que permite a exposição das faces anterior e diafragmática do ventrículo 
direito. A técnica de implante do elétrodo é a mesma utilizada para o acesso por 
toracotomia. 

Após a conexão do cabo-elétrodo ao gerador de pulsos, este pode ser implan
tado em loja subcutânea ou sub-muscular, dependendo da espessura do tecido celu
lar subcutâneo. Quando se utiliza toracotomia, temos preferido loja sub-muscular na 
região sub-mamária homolateral. No acesso sub-xifóide costumamos implantar o ge
rador em loja subcutânea no hipocôndrio esquerdo, com o objetivo de evitar a conta
minação do marcapasso em casos de apendicite ou colecistopatia agudas. 



2.3.2. Implante de marcapasso endocárdico permanente 

Atualmente, mais de 95% dos implantes de marcapassos definitivos realizados 
no m u n d o são transvenosos. A idade avançada da maioria dos pacientes associada à 
benignidade desse procedimento, que dispensa anestesia geral ou abertura de cavi
dades, justificam tal preferência. Outra vantagem é o fácil acesso que a mesma abor
dagem permite ao átrio direito e ao ventrículo direito. Considera-se que, presente
mente, mais de 50% dos implantes de marcapasso permanente realizados em serviços 
especializados, são atrioventriculares. 

Tanto o acesso venoso quanto a confecção da loja d o gerador utilizam a mes
ma incisão transversa - de aproximadamente quatro a seis centímetros - na região 
infra-clavicular ou longitudinal sobre o sulco delto-peitoral, realizando-se a loja do 
gerador habitualmente sobre o músculo peitoral maior. O acesso venoso em pacien
tes adultos é realizado habitualmente por dissecção da veia cefálica (no sulco delto-
peitoral) ou punção da veia sub-clávia. Menos freqüentemente pode-se utilizar, com 
incisão independente, a dissecção da veia jugular externa ou punção jugular interna. 

Implante do elétrodo atrial: Para o implante atrial são utilizados comumente 
elétrodos com ponta em forma de saca-rolha, o que permite a fixação em qualquer 
região atrial direita. Pode-se, entretanto, optar pelo uso de elétrodos que exibem 
"barbas" em sua extremidade e com o formato de um " J " , que obrigam o cirurgião a 
fixá-lo na auricula direita, única região atrial que apresenta trabéculas exuberantes. 
Após a boa fixação do elétrodo à parede atrial, sempre sob visão por radioscopia, o 
cabo-elétrodo é fixado à musculatura peitoral, ou cervical, para evitar seu desposici¬ 
onamento por tração indevida. 

Implante do elétrodo ventricular: No ventrículo direito, face à grande quan
tidade de trabéculas musculares dessa câmara cardíaca, utiliza-se habitualmente ca¬ 
bos-elétrodo retos, com fixação por "barbas" fixados com o auxílio da radioscopia à 
parede diafragmática ou à ponta do ventrículo direito. Em casos de corações muito 
dilatados, com extensas áreas de fibrose endocárdica e poucas trabéculas, pode-se 
optar por cabos com fixação do tipo saca-rolha. Da mesma forma que os cabos atriais, 
os ventriculares também devem ser fixados junto ao acesso venoso para evitar a 
tração indevida. 

2.3.3. Análise das medidas elétricas intra-operatórias 

Uma vez implantado um cabo-elétrodo, independentemente da via de acesso 
utilizada, câmara cardíaca ou tipo de fixação, deve-se proceder à analise das medidas 
d o limiar de excitabilidade, da resistência elétrica d o sistema e da captação d o sinal 
intra-cavitário espontâneo. 

O limiar de excitabilidade é a menor energia que consegue estimular o cora
ção. O ideal é a obtenção de valores menores que 0,7 Volt desde que se fixe a 
duração d o pulso elétrico em 0,5 mili-segundos. 

Os valores da resistência elétrica obtida devem oscilar de 400 a 1000 Ohms, o 
que permitirá drenagem ideal de corrente elétrica permitindo maior longevidade da 
bateria e ausência de estimulação muscular esquelética ou diafragmática. 



O potencial elétrico espontâneo ideal para que o gerador de pulsos reconheça 
adequadamente o ritmo cardíaco próprio do paciente, deve ser maior que 1,5 mV 
para a câmara atrial e maior que 4,0 mV para a ventricular. 

Após a conexão do cabo, ou dos cabos, ao gerador de pulsos, o excesso de fio 
deve ser posicionado sob o gerador, e este fixado ao músculo peitoral, longe da linha 
de sutura, que se deve realizar com mais de um plano. 

2.4. Cuidados com o portador de marcapasso artificial 

As principais e mais graves complicações a que o portador de marcapasso está 
sujeito, relacionam-se diretamente ao procedimento de implante. Hemotórax, pneu
motórax e perfuração miocárdica, com ou sem tamponamento, devem ser sempre 
pesquisados. Desposicionamento do cabo-elétrodo é observado geralmente nas pri
meiras 48 horas após o implante, período em que se recomenda a permanência do 
paciente hospitalizado. Entretanto, é recomendável solicitar-se repouso relativo no 
primeiro mês após o implante, a partir de quando o cabo-elétrodo raramente se 
desloca. 

Processos infecciosos devem ser sempre suspeitados quando ocorre febre. As 
principais portas de entrada são a contaminação direta no ato operatório, a necrose 
da pele, com ulceração crônica por mau posicionamento d o gerador, e a via hemato¬ 
gênica por processo infeccioso à distância. O tratamento da complicação infecciosa é, 
quase sempre, a remoção do sistema. 

Problemas relacionados aos componentes do marcapasso são pouco freqüen
tes e têm sido relatados entre dois a cinco por cento dos casos. A avaliação eletrô
nica do marcapasso, entretanto, é procedimento obrigatório a cada três ou seis meses, 
d e p e n d e n d o d o tipo de aparelho e do ritmo cardíaco basal apresentado pelo pa
ciente. 

3. Tratamento da Taquicardia e da Fibrilação Ventricular 

O tratamento de eleição das formas crônicas da taquicardia da cardiopatia 
chagásica tem sido o farmacológico, que protege ou alivia os sintomas da grande 
maioria dos enfermos. No caso específico dos pacientes portadores de taquicardia 
ventricular sustentada, entretanto, frente à grande mortalidade que este tipo de ar
ritmia provoca, vem a ser consenso que o tratamento somente é seguro, e efetiva
mente aumenta a sobrevida, quando a não indução da arritmia é verificada pela 
extra-estimulação programada, ou seja, tratamento medicamentoso dirigido pelo es
tudo eletrofisiológico. Em pacientes para os quais não é possível identificar um 
medicamento que propicie proteção efetiva, algumas opções cirúrgicas estão dispo
níveis e, quando racionalmente indicadas, permitem assegurar sobrevida semelhan
te ao tratamento medicamentoso dirigido. O tratamento cirúrgico está indicado tam
bém nos sobreviventes de quadros de fibrilação ventricular sem causa reversível 
associada. 



3 .1 . Ressecção Cirúrgica sob Mapeamento Dirigido 

O tratamento cirúrgico propriamente dito é a única modalidade terapêutica que 
consegue efetivamente erradicar a arritmia. Esse objetivo é conseguido pela elimina
ção do foco arritmogênico ou por seu isolamento do restante do músculo cardíaco. O 
caráter difuso da doença miocárdica, entretanto, não permite ao cirurgião identificar 
macroscopicamente a região cardíaca envolvida no processo. A identificação do foco 
vem sendo obtida através de um procedimento dirigido a tórax aberto, conhecido 
como mapeamento. Este consiste em induzir, com estímulos elétricos artificiais, a 
taquicardia do paciente e, com o auxílio de elétrodos justapostos à superfície epicár¬ 
dica ou endocárdica, identificar a região cardíaca onde se origina. Uma das regiões 
freqüentemente envolvidas na gênese da arritmia é a interpapilar do ventrículo es
querdo, e mesmo no caso de pacientes portadores de aneurismas apicais, freqüente
mente não há relação entre o aneurisma e a gênese da arritmia. 

Uma vez identificada a região responsável pela taquicardia, quatro formas de 
abordagem podem ser utilizadas isolada ou associadamente: a aneurismectomia, a 
ressecção endocárdica, a miotomia circular e a crio-ablação. 

Aneurismectomia: Quando o processo arritmogênico relaciona-se à presença 
de um aneurisma apical, a ressecção é a melhor opção. Os tipos de reconstrução 
ventricular serão abordados no capítulo sobre melhora da função ventricular. 

Ressecção endocárdica: Quando a arritmia está referida à presença de fibrose 
endocárdica, a retirada da fibrose com a preservação do músculo viável subjacente 
tem sido procedimento de grande valia. A abordagem dessa região é feita habitual
mente por uma ventriculotomia - poupando-se artérias coronárias importantes - que 
é fechada com sutura lábio a lábio, habitualmente com pontos apoiados em tiras de 
feltro de teflon. 

Miotomia circular: Esta abordagem, embora apresente excelentes resultados 
quanto ao tratamento da arritmia, está sendo progressivamente abandonada por cau
sar piora acentuada da função ventricular. É utilizada principalmente em casos em 
que a alteração é difusa, não havendo fibrose endocárdica nítida ou aneurisma, e 
consiste em realizar incisão em forma de círculo, interessando toda a espessura do 
miocárdio, seguida de sutura simples da incisão. O resultado é o isolamento da região 
arritmogênica do restante do miocárdio. 

Crio-ablação: A crio-coagulação do tecido miocárdico envolvido com a arrit
mia tem sido obtida com a utilização de nitrogênio líquido, que transmite temperatura 
de até 70 graus Celsius negativos. Essa abordagem é utilizada habitualmente em 
regiões nobres, não passíveis de ressecção, como músculos papilares e anéis valvares. 

3.2. Implante de Dispositivos Automáticos 

O tratamento elétrico automático da taquicardia ventricular recorrente refratária 
e da fibrilação ventricular, iniciado em 1980 pelo implante de desfibriladores automá
ticos, vem ganhando rapidamente lugar de destaque pelo grande avanço tecnológico 
que recebeu nos últimos anos. Baseia-se atualmente no implante de um único dispo
sitivo eletrônico que reconhece automaticamente o tipo de arritmia que o paciente 



apresenta e aplica a melhor forma de estimulação para interrompê-la. Pode realizar 
quatro operações básicas: estimulação anti-bradicárdica, estimulação anti-taquicárdi¬ 
ca de baixa energia, cardioversão e desfibrilação. 

Estimulação anti-bradicárdica: Consiste no mesmo tipo de estimulação dis
cutida no item II deste capítulo e torna-se útil em pacientes que apresentem bradicar
dia associada à taquicardia ou que manifestem freqüência cardíaca baixa após uma 
desfibrilação. 

Estimulação anti-taquicárdica de baixa energia: Esta modalidade terapêuti
ca baseia-se no fato de que uma taquicardia ventricular recorrente é provocada por um 
circuito elétrico chamado de reentrada, ou seja, existe um substrato anatômico que, ao 
ocorrer uma extra-sístole, espontânea ou provocada, inicia o processo da taquicardia. 
Da mesma forma, entretanto, uma extra-sístole, espontânea ou provocada pode tam
bém interromper a arritmia. Dessa forma, após reconhecer que o paciente apresenta 
uma taquicardia ventricular, o aparelho emite uma seqüência de estímulos de até 10 
Volt, provocando extra-sístoles ventriculares, que interromperão a taquicardia. 

Cardioversão: Em situação de taquicardia muito acelerada em que a extra-
estimulação não consegue a interrupção do processo, o aparelho pode utilizar cho
ques de energia maior, da ordem de até 2 Joules, de forma sincronizada, para inter
romper a arritmia. 

Desfibrilação: No caso de ocorrer processo de fibrilação ventricular espontâ
nea ou pelo agravamento de uma taquicardia ventricular após extra-estimulação ou 
cardioversão, o aparelho pode disparar um ou mais choques, com energia variando 
de 2 a 30 Joules, com o objetivo de desfibrilar o coração. Como essa quantidade de 
energia provoca grande contração muscular esquelética associada, é fundamental que 
o paciente tenha perdido a consciência antes que o choque seja liberado; portanto, 
habitualmente, há um intervalo de cerca de 10 a 15 segundos entre o início da fibri
lação e a desfibrilação. 

3 .2 .1 . Técnica de implante 

Inicialmente, a implantação de um desfibrilador automático tornava necessária 
a colocação de um par de elétrodos comuns de marcapasso para detecção da arritmia 
e pelo menos uma pá de desfibrilação na superfície epicárdica. Com essa finalidade, 
três tipos de incisões foram empregadas: toracotomia longitudinal com esternotomia 
mediana, toracotomia ântero-lateral esquerda ou incisão sub-xifóide. 

Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, passou-se a utilizar sistemas 
totalmente trans-venosos, sendo o(s) cabo(s)-elétrodo implantado(s) por punção da 
veia subclávia ou dissecção da veia cefálica, de maneira semelhante a um marcapasso 
definitivo. 

Os geradores de pulso, inicialmente implantados na parede abdominal face às 
grandes dimensões (pesando cerca de 200 gramas), estão passando atualmente por 
grande redução de volume e começam a ser implantados na região peitoral. 

A programação do sistema, do mesmo modo que um marcapasso artificial, é 
feita externamente, por telemetria, e também contam com a transmissão de dados 
diagnósticos. 



3.2.2. Resultados 

Embora a experiência com implante de dispositivos automáticos na doença de 
Chagas seja ainda reduzida, os resultados são muito animadores. O aumento significa
tivo da sobrevida identificado nos mais de 50 mil pacientes não-chagásicos já tratados 
por esse método, em que tem sido obtida ausência de morte súbita cardíaca em 90 a 
97% dos pacientes após cinco anos de seguimento, está sendo verificado também na 
população chagásica. A insuficiência cardíaca congestiva secundária à má função 
ventricular que freqüentemente acompanha essas arritmias, mostra-se como a princi
pal causa de morte. 

As principais complicações identificadas têm sido as psicossociais, sendo re
latado temor à ocorrência do choque, pensamentos sobre a morte e estados de de
pressão. 

4. Tratamento da Disfunção Ventricular 

Nos pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva grave (em re
pouso ou pequenos esforços) refratária ao tratamento medicamentoso, o tratamento 
cirúrgico pode representar auxílio valioso. Três tipos distintos de tratamento com 
resultados conhecidos têm sido utilizados e podem ser racionalmente indicados, de
pendendo do problema apresentado pelo paciente: a aneurismectomia, a cardiomio¬ 
plastia dinâmica e o transplante cardíaco. 

4 . 1 . Aneurismectomia 

A presença de aneurisma chagásico esquerdo é ocorrência freqüente em pa
cientes portadores de Doença de Chagas, podendo ser encontrado em até 86% dos 
casos. Apesar do aneurisma chagásico exibir diferente etiologia, fisiopatologia e as
pecto morfológico quando comparado aos aneurismas de origem isquêmica, a indi
cação e o tratamento cirúrgico mostram aspectos coincidentes. A ocorrência de sin
tomas de insuficiência cardíaca, arritmias ventriculares ou fenômenos tromboembó¬ 
licos são fatores para indicação cirúrgica, desde que fique evidente a relação desses 
sintomas com a presença do aneurisma e não com miocardite chagásica difusa em 
fase avançada. 

O tratamento cirúrgico segue conceitos descritos por Jatene, segundo os quais 
se procura reconstruir a cavidade ventricular, devolvendo-lhe a geometria e função 
mais próximas do normal. Nos casos de pequenos aneurismas apicais (em dedo de 
luva ou saculares), sua correção consta da ressecção da zona aneurismática seguida 
de sutura, com reconstituição da cavidade; nestes casos ocorre pouca distorção da 
geometria ventricular e a simples sutura é suficiente para realizar a ventriculorrafia. 
Nos casos de aneurismas saculares maiores, com presença de movimento paradoxal 
da zona aneurismática com roubo de débito e conseqüente insuficiência cardíaca, 
recomenda-se observar rigorosa seqüência cirúrgica para obtenção de bom resultado 
cirúrgico. 



Dessa forma considera-se de suma importância: 1. delimitação do aneurisma 
antes da abertura do coração; 2. após realização da ventriculotomia, observar a pre
sença de trombos, que devem ser retirados cuidadosamente para evitar embolias; 3. 
decisão sobre a área a ser excluída, com o coração batendo; 4. eliminação das áreas 
discinéticas de movimento paradoxal, através de plicaturas sucessivas sobre tais áreas 
ou com colocação de remendos rígidos (pericárdio bovino), reforçando o local e 
dando apoio ao restante da musculatura para obtenção de contração eficiente; 5. 
reconstrução propriamente dita da geometria da cavidade, com fechamento do ventrí
culo esquerdo por sutura direta contínua ou com pontos separados apoiados em 
barras de Teflon; o uso de remendo pode ser opção para o fechamento da ventricu
lotomia. 

4.2. Cardiomioplastia Dinâmica 

A utilização de um músculo esquelético envolvendo o coração, contraindo-se 
sincronicamente com o miocárdio através de marcapasso artificial, representa boa 
opção terapêutica no tratamento das miocardiopatias dilatadas de diferentes etiologi¬ 
as. Sob o ponto de vista técnico, a cardiomioplastia dinâmica consta de uma operação 
realizada sem o emprego de circulação extra-corpórea, através de duas incisões cirúr
gicas separadas, sendo a primeira uma incisão lateral, com liberação do músculo 
grande dorsal esquerdo e transposição do mesmo para dentro da caixa torácica, pre
servando-se o pedículo vásculo nervoso; por uma esternotomia mediana, o músculo 
é posicionado de modo a envolver a superfície ventricular e fixado ao miocárdio por 
pontos separados; conecta-se o músculo e o miocárdio a um marcapasso artificial que 
vai gerar impulsos simultâneos, iniciados cerca de duas semanas após a operação. 

Em pacientes portadores de disfunção ventricular por miocardiopatia chagásica 
difusa, o emprego da cardiomioplastia dinâmica pode ser opção terapêutica, embora 
os resultados imediatos e tardios sejam inferiores aos casos de miocardiopatia dilatada 
idiopática. Em um grupo de 112 pacientes (13 chagásicos), operados entre julho 87 e 
junho 94, avaliando-se os resultados tardios em 1 ano de pós operatório, observa-se 
sobrevida de 86,1% nos casos de miocardiopatia dilatada contra 40% nos chagásicos; 
em 5 anos, os valores caem para 49,8% e 9,5%, respectivamente. Além disso, nos 
pacientes chagásicos, morte súbita foi responsável por 50% dos óbitos tardios. Dessa 
forma, a tendência atual vem a ser contra-indicar a cardiomioplastia dinâmica em 
pacientes chagásicos, reservando-lhes outras formas de tratamento. 

4.3. Transplante Cardíaco 

Nos casos de insuficiência cardíaca terminal com dilatação difusa, a modalida
de terapêutica que obtém resultados comprovadamente positivos continua sendo o 
transplante cardíaco. 

A modalidade empregada usualmente é o transplante ortotópico, que visa subs
tituir o coração nativo pelo coração transplantado em seu próprio leito. 

O acompanhamento dos 55 pacientes tem demonstrado mortalidade hospitalar 
de 14,5% e sobrevida total de 58,2% após seguimento que varia de 30 dias a 9 anos. 



As principais causas de óbito têm sido infecção, rejeição, falência do enxerto e desen
volvimento de tumores. Dentre as complicações relacionadas à terapêutica imunossu¬ 
pressora para a prevenção ou controle das crises de rejeição, verifica-se a reativação 
da doença de Chagas em 40% dos pacientes. 
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