Estudo da prevalência das comorbidades da Doença de Chagas em pacientes
portadores de megaesôfago chagásico em hospital terciário de Goiânia, GO
Arthur Marot de Paiva 1 ; Gabriel Baêta Branquinho Reis 1 ; Pedro Henrique de Ávila Perillo 1 ; Diogo Henrique Saliba Souza 1 ; Joffre Rezende Filho 1

1. Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E MÉTODO
Introdução: No Brasil, acredita-se que o número de pessoas infectadas por T. cruzi , agente causador da Doença de Chagas,
variam de 1,9 milhão a 4,6 milhões de pessoas.1A manifestação digestiva dessa doença pode se dar ao longo de todo o trato

gastrointestinal, contudo observa-se predomínio no esôfago e no cólon (14%), resultando no megaesôfago e no megacólon,
respectivamente.2,3Já o acometimento cardíaco da doença que está presente em até 59% dos pacientes, na fase crônica,
envolve relevante morbimortalidade, sendo a principal causa de cardiomiopatia não-isquêmica na América Latina.4,5
Objetivo: Descrever a prevalência das comorbidades da Doença de Chagas, megacólon e cardiomiopatia, em paciente já
portadores de megaesôfago chagásico.
Método: Trata-se de um estudo observacional descritivo retrospectivo em que se avaliou os prontuários dos pacientes com
megaesôfago chagásico de 2010 até 2020 do Hospital das Clínicas da UFG. Os dados foram tabulados e analisados utilizando
o software Excel.

RESULTADOS
Resultados: Foram analisados 345 prontuários de pacientes com megaesôfago chagásico. Destes, 113 (32%) possuem
megacólon chagásico e 170 (49%) possuem cardiomiopatia chagásica. 112 (32%) pacientes possuem somente a forma
cardíaca e a forma esofágica, 54 (15%) somente o megacólon e o megaesôfago. Apenas 58 (16%) pacientes possuem as três
comorbidades clássicas da Doenças de Chagas e 120 (34%) possuem apenas o megaesôfago. Neste estudo, a prevalência de
cardiomiopatia continua sendo a manifestação mais prevalente da Doença de Chagas, mesmo em pacientes que já possuem
megaesôfago chagásico, o que poderia ser um fator de risco para esses pacientes a desenvolverem megacólon. Ademais,
percebe-se a maioria tinha pelo menos a forma intestinal ou a cardíaca (82%).

CONCLUSÃO
Conclusão: Portanto, os pacientes que apresentam megaesôfago chagásico quase sempre apresentam outras comorbidades
envolvendo a Doença de Chagas, as quais devem sempre ser investigadas, visando diminuir a morbimortalidade dessa

doença.
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