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PALAVRAS-CHAVE, INTRODUÇÃO E
OBJETIVO
Palavras-chave: Megaesôfago chagásico; doença de Chagas; grupo radiológico; sintomas no megaesôfago chagásico.

Introdução: O megaesôfago chagásico é uma das importantes manifestações clínicas da doença de Chagas (DC), com ampla
sintomatologia e implicação na qualidade de vida do paciente, sendo que esses podem ser divididos 4 grupos pela classificação radiológica

de Rezende. O estudo foi realizado para avaliar a correlação entre a classificação radiológica e a quantidade de sintomas que o paciente
apresenta.

Objetivo: Analisar e comparar a quantidade de sintomas de pacientes portadores de megaesôfago chagásico e seu grupo radiológico.

MÉTODO E RESULTADOS
Método: Estudo transversal retrospectivo de pacientes atendidos no ambulatório de DC do HC-UFG entre 2019 e 2008. Foi realizada a

coleta de prontuários para avaliação dos sintomas já previamente definidos por ficha própria e o grupo radiológico pela classificação de
Rezende. Os sintomas avaliados foram: disfagia, regurgitação, dor torácica, odinofagia, pirose, soluço, eructação, salivação, tosse

noturna, obstipação, dispneia, má digestão e dor abdominal, totalizando 13 sintomas. Os dados foram tabulados e calculados utilizando
o programa Excel®. Para análise estatística utilizou-se o programa SPSS Statistics®. Aprovado em comitê de ética (CAAE:
79961817.4.0000.5078).

Resultados: No total, foram incluídos 313 pacientes diagnosticados com megaesôfago chagásico, sendo 100 do grupo 1, 97 do grupo
2, 70 do grupo 3 e 46 do grupo 4. No grupo 1, a média de sintomas foi de 3.86 (±2.38), no grupo 2 foi de 5.87 (±2.34), no grupo 3 a
média foi de 7.11 (±2.43) e no grupo 4 foi 8.85 (±2.57). No teste estatístico teste t de Student, foi verificada diferença significativa
estatisticamente (p<0,05) comparando-se a média de sintomas dos quatro grupos.

CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS
CONCLUSÃO: No estudo, foi observado progressão entre o grupo radiológico e a quantidade de sintomas apresentados, levando o
médico e a equipe multiprofissional a estarem atentos na diversa sintomatologia que o paciente pode apresentar devido a diferença
terapêutica clínica e cirúrgica de cada grupo radiológico.
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