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Silva NJ. Avaliação de realce tardio pela Tomografia Computadorizada em
pacientes chagásicos crônicos com disfunção ventricular [tese]. São Paulo:
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Entidade Associada da
Universidade de São Paulo; 2013.
A Doença de Chagas é uma infecção parasitária causada pelo
1
Trypanosoma cruzi , transmitida aos humanos principalmente pelas fezes
contaminadas de insetos triatomídio. Esta patologia permanece endêmica
na América Latina com grande impacto socioeconômico. O envolvimento
cardíaco é a principal causa de morte, sendo que a fisiopatologia e a
evolução clínica da doença não são completamente compreendidas e a
estratificação de risco permanece desafiadora . A presença de disfunção
miocárdica associada ou não à doença arterial aterosclerótica vem
acompanhada de áreas de fibrose miocárdica e tem se mostrado como
importante fator de pior prognóstico. Ressonância Magnética (RM) é um
método já consagrado na detecção de fibrose miocárdica pela técnica de
realce tardio (RT). Os objetivos deste trabalho foram: identificar e quantificar
a área de realce tardio em pacientes com Cardiopatia Chagásica e
disfunção contrátil do ventrículo esquerdo por meio da Tomografia
Coronária; associar a extensão do RT pela tomografia com a FE do
ventrículo esquerdo, medida pela ecocardiografia; determinar se há ou não
associação da presença e extensão do realce tardio com a presença de
coronariopatia significativa; determinar a presença de aterosclerose
coronária neste subgrupo de pacientes chagásicos por meio do escore de
cálcio; e identificar a presença de coronariopatia obstrutiva nesta população.
Foram selecionados 36 pacientes com o diagnóstico confirmado de Doença
de Chagas e disfunção ventricular (FE< 50%) confirmada pela
ecocardiografia que respeitaram os critérios de inclusão e exclusão, e que
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Todos os pacientes
foram submetidos a angiotomografia coronária com a técnica de realce
tardio e escore de cálcio. Todos os pacientes completaram o protocolo sem
efeitos adversos com dose de radiação média de 11,17 +- 1,26 mSv e com
exames interpretáveis. Observadores cegos e independentes, sem
conhecimento prévio dos dados clínicos ou dos exames, realizaram análise
visual e quantitativa do grau de estenose coronária, do escore de cálcio e do
realce tardio. A média da idade foi de 57,5+- 8, dos quais 61,1% eram
mulheres. A média da FE foi de 38,19 +- 6,91. Foram encontradas 2 lesões
significativas (>50%) em 2 pacientes. A média do escore de cálcio foi de
19,06 +- 40,72. A fibrose miocárdica foi observada em 86,1% dos 36
pacientes e sua quantificação foi realizada de acordo com o esquema de
segmentação miocárdica segundo a orientação da American Hear
Association. A partir dos nossos achados, concluímos que, por meio da
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Tomografia coronária, é possível identificar áreas de fibrose miocárdica em
pacientes chagásicos, que a quantidade de fibrose é inversamente
proporcional à fração de ejeção ventricular esquerda (r= 0,52 p = 0,0011) e
que a fibrose segue um padrão de localização específico da doença. Nossos
achados permitem também inferir que a fibrose miocárdica nesse grupo de
pacientes não se correlaciona à presença de obstruções coronárias, sendo
o padrão de realce tardio diferente daquele observado em portadores de
doença arterial coronária. Não houve correlação entre o escore de cálcio e
áreas de fibrose vistas pela técnica de realce tardio (r= 0,04 p= 0,80). Desta
forma, a tomografia pode ser uma alternativa à RM para a pesquisa de
fibrose em pacientes chagásicos, aspecto que pode ser particularmente
relevante naqueles que apresentam contraindicação formal à realização
deste exame.
Descritores: Tomografia computadorizada; Doença de Chagas; Realce
tardio.

ABSTRACT

ABSTRACT

Silva NJ. Delayed enhanced computed tomography in chronic chagasic
patients with ventricular dysfunction [thesis]. São Paulo: Dante Pazzanese
Cardiology Institute, Associated Entity of the University of São Paulo; 2013.
Chagas disease is a parasitic infection caused by Trypanosoma cruzi1. It is
transmitted to humans mainly by the infected feces of triatomine insects.
This pathological condition remains endemic in Latin America, posing a
major socioeconomic impact on the region. Cardiac involvement is the
principal cause of death of patients, given that the physiopathological
mechanism and clinical evolution of the disease are not fully understood and
risk stratification remains a challenge. Whether associated with
arteriosclerotic vascular disease or not, the presence of myocardial
dysfunction is accompanied by areas of myocardial fibrosis and has
emerged as an important factor associated with poor prognosis. Magnetic
resonance (MR) imaging is a well-established method of detecting
myocardial fibrosis by the delayed enhancement (DE) technique. Objectives:
The objectives of this thesis are to identify and quantify DE areas on left
ventricular contractile dysfunction patients with chagasic cardiopathy using
coronary tomography, to associate tomography DE extension with left
ventricular ejection fraction (EF) measured by echocardiography, to
determine whether the presence and extension of DE are associated with
the presence of significant coronaropathy, and to identify the presence of
obstructive coronaropathy in chagasic patients. Background: Methods: Thirty
six patients with confirmed Chagas disease and ventricular dysfunction
diagnosis (EF < 50%), as verified by echocardiography. All the patients
underwent coronary computed tomographic (CT) angiography using DE
technic. All the patients successfully completed the protocol with a mean
radiation dose of 11.17 1.26 mSv, without adverse effects and undergoing
measurable tests. Independent observers blinded to the clinical data or
examinations of the patients performed visual and quantitative analyses of
the degree of coronary stenosis, and DE. Results: The mean age was 57.5
8 years, and 61.1% of them were female. The mean EF was 38.19
6.91%. Two significant lesions (>50%) were identified in two patients.
Myocardial fibrosis was observed in 86.1% of the 36 patients, and its
quantification was assessed in accordance with the myocardial segmentation
scheme and the American Heart Association guidelines The amount of
fibrosis is inversely proportional to left ventricular EF (r = 0.52, p = 0.0011),
and that the myocardial fibrosis in these patients follows the specific
localization pattern of Chagas disease. Our findings reveal that myocardial
fibrosis in this patient sub group was not related to coronary obstruction and
that the DE pattern is different from the one found in patients who presented

ABSTRACT

ischemic events. Computed tomography DE is also inversely related to left
ventricle ejection fraction, another important prognosis marker. Therefore,
computed tomography can provide an adequate alternative to MR in the
assessment of myocardial fibrosis particularly in patients presenting formal
contraindications to MR.
Descriptors: Computed
Enhancement.

Tomography;

Chagas

Disease;

Delayed
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INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas é uma infecção parasitária causada pelo
Trypanosoma cruzi1. É transmitida aos humanos principalmente pelas fezes
contaminadas de insetos triatomídio. De acordo com a literatura, há relatos
de que esta doença assola a humanidade há milhões de anos2. O primeiro
caso desta infecção em humanos foi relatado em 1909, pelo brasileiro
Carlos Chagas, que a diagnosticou em uma criança de nove meses 3.
Esta patologia permanece endêmica na América Latina com 18
milhões de pessoas cronicamente infectadas e, aproximadamente, 200.000
novos casos por ano, representando uma contaminação de 4 a 7% dos
latino-americanos.
O envolvimento cardíaco é a principal causa de morte. O curso clínico
da doença é variável e a identificação de pacientes de alto risco para
eventos cardíacos permanece desafiadora.
A presença de disfunção miocárdica associada ou não à doença
arterial aterosclerótica vem acompanhada de áreas de fibrose miocárdica e
tem se mostrado como importante fator de pior prognóstico. A fisiopatologia
da fibrose miocárdica na miocardiopatia chagásica é multifatorial, sendo os
distúrbios vasculares, a persistência do parasita no coração e a resposta
autoimune as principais hipóteses que a justificam. Recentemente, a
Ressonância Magnética (RM) tem sido utilizada na detecção de fibrose
miocárdica pela técnica de realce tardio (RT). Esta técnica consiste na
utilização de meios de contraste com distribuição extracelular que acentuam
a diferença das características de relaxação do tecido entre o miocárdio
normal e o miocárdio fibrosado (Figura 1). Após a administração
intravenosa,

o

contraste

difunde-se

rapidamente

do

compartimento

intravascular para o compartimento extracelular. Alguns minutos após a
injeção, o gadolínio no miocárdio normal, o qual tem o espaço extracelular
pequeno, sofre eliminação rápida, enquanto nas áreas com espaço
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extracelular aumentados, como nas áreas de fibrose miocárdica ou necrose,
essa eliminação é lenta, o que traduz em diferença de intensidade de sinal
das áreas com fibrose e sem fibrose4 (Figura 2).

Figura 1 - A) Modelo dos três compartimentos; B) Medida da concentração
de gadolíneo no sangue e miocárdio; C) No tecido cicatricial; D) No tecido
viável.
Esta técnica foi descrita, primeiramente, para avaliação de áreas de
fibrose miocárdica em pacientes infartados5-9, e permitiu a identificação,
quantificação e distribuição das áreas de fibrose miocárdicas também em
pacientes com outras miocardiopatias9,10, além de possibilitar a distinção
entre diferentes patologias, conforme a presença, distribuição e morfologia
do RT encontrado (Figuras 3, 4 e 5)11.
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Figura 2 - Comparação in vivo(a), de um modelo animal, imagem cine
diastólica, (b) in vivo ressonância magnética cardiovascular com gadolínio,
(c) da amostra bruta de seções de um coração explantado, e (d) cortes
histológicos corados com vermelho sírio. Todas as imagens são na mesma
escala. Regiões de realce pelo gadolínio se correlacionam com as regiões
do miocárdio macroscópica pálida e imaculada regiões de colágeno
manchado de vermelho. A seta mostra uma região bem representativa.

Figura 3 - Três pacientes com insuficiência cardíaca devido à DAC (Doença
Arterial Coronária) com padrão de realce tardio tipo subendocárdico e
transmural respeitando o território referente à artéria culpada.
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Figura 4 - Três pacientes com insuficiência cardíaca com estrias de realce
tardio mesocardial acometendo o septo, e as regiões basais e mediais do
VE (ventrículo esquerdo).

Figura 5 - Três pacientes com insuficiência cardíaca apresentando focos
desiguais e irregulares de realce tardio.
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Independentemente da patologia responsável pelas áreas de fibrose, a
existência de RT é sempre considerada um indicador de pior prognóstico12
(Figura 6).

Figura 6 - Curva Kaplan-Meier de sobrevida livre de eventos, onde os
pacientes livres de eventos estão agrupados por presença ou ausência de
realce tardio pela ressonância magnética cardiovascular. Wilcoxon-Breslow:
p <0,001 para as duas curvas de sobrevida.
A despeito de avanços recentes, a ressonância não pode ser utilizada
com segurança em todos pacientes portadores de dispositivos implantáveis,
em especial, nos casos que são dependentes de marca-passo. Isso
despertou a necessidade de se contar com uma tecnologia alternativa que
permitisse a caracterização do miocárdio também neste subgrupo. Isto
tornou-se possível com a recente demonstração de que a Tomografia
Computadorizada de Múltiplos Detectores (TCMD) também permite
visualizar áreas de fibrose em pacientes com infarto agudo do miocárdio13,14,
Além da tipificação tecidual, o uso da TCMD permite identificar a presença
de DAC tornando-a um método atraente para a caracterizão do tecido em
todos os subgrupos de pacientes (Figura 7).
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Figura 7:- Equivalência entre áreas de realce tardio observadas em ambos
os métodos.
A despeito deste grande potencial clínico e dos resultados iniciais
animadores ainda existem poucos trabalhos avaliando a contribuição clínica
da tomografia nestes pacientes.

1.1 Epidemiologia
Reduris (“barbeiro”) é o inseto hematófago transmissor da doença, que
faz seus ninhos em fendas de paredes e telhados de casas simples,
conhecidas como casas de “pau a pique” encontrados nas regiões pobres
da América do Sul e Central. O inseto se torna infectado ao fagocitar o
sangue de um animal ou pessoa infectada. O contágio humano ocorre
quando os insetos contaminados depositam suas fezes na pele da pessoa.
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Devido ao prurido ocasionado pela picada, o protozoário entra em contato
com a pele escarificada, olhos ou boca do indivíduo ocasionando a infecção.
A Doença de Chagas permanece como grave problema de saúde
pública, apesar dos recentes avanços na tecnologia médica, principalmente
na América Latina15. Mesmo com os programas de erradicação do vetor
domiciliado e peridomiciliado, e das moradias favoráveis a esse, realizados
no Brasil, na década de 80, o contágio ainda ocorre esporadicamente nas
áreas rurais, nas quais o homem se coloca em frequente contato com
16

hospedeiros e vetores ao destruir a mata nativa . De acordo com estatística
disponível no banco de dados do Ministério da Saúde, quando se analisa o
período de 2001-2007, o número de mortes causadas pela doença ainda é
crescente17. Estimava-se em 18 milhões o número de pessoas infectadas,
em 1990, dos quais cerca de 5 milhões no Brasil, sendo a maioria dos casos
em áreas do Nordeste e Centro-oeste do país. Entretanto, nas estimativas
mais recentes, é informado que há entre 5-6 milhões de indivíduos
infectados na América Latina e cerca de 25 milhões estão sob risco 18.
Desde 1997, não há relato de transmissão da doença no Uruguai, e, desde
1999, no Chile. Em 2000, no Brasil, foram relatados apenas 8 casos nos
principais estados de concentração da Doença de Chagas, demonstrando
uma inegável redução na incidência da doença. Houve diminuição de 700
mil casos da doença no ano de 1983 para algo próximo a 200 mil no ano
2000, entretanto, apesar da redução, como se trata de uma zoonose, a
doença não pode ser erradicada. É quase impossível acabar com as fontes
de infecção devido ao grande extenso de reservatórios naturais existentes.
Não existe vacina disponível para proteger os indivíduos sob risco. Também
não foram elaboradas, para redução da transmissão, drogas de larga escala
com poucos efeitos colaterais. O controle do vetor, com o uso de inseticidas,
foi eficaz e ocasionou a interrupção da transmissão das espécies que
habitavam as casas e o peridomicílio. Com a melhoria das condições de
habitação, como a troca do piso, forro e dos tetos das residências, houve
um controle de espécies de vetores, como o T. dimidiata e R. prolixus. A
redução da transmissão da Doença de Chagas também foi efetiva com a
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eliminação de cães e gatos do interior das moradias rurais 19. Entretanto, as
constantes viagens intercontinentais, a integração das economias em escala
global e os movimentos migratórios em direção a países mais desenvolvidos
são favoráveis para o estabelecimento de condições para a transmissão de
uma doença que não é normalmente rastreada em áreas não endêmicas.
Nos Estados Unidos da América, atualmente, estão vivendo mais de 100 mil
pessoas infectadas pela doença20.
Sendo

assim,

transfusional

20

casos

de

transmissão

congênita,

bem

como

e, até mesmo, transmissão após transplantes têm sido

21

relatados . As autoridades dos países que recebem grande números de
imigrantes da América Latina passaram a se preocupar com estas formas
de transmissão. Em potenciais doadores de órgãos, provenientes dos
países sob maior risco endêmico, discute-se a realização rotineira da
sorologia para Doença de Chagas, assim como maior assistência no prénatal das mulheres latinas, incluindo-se a sorologia para a tripanossomíase.
Na década de 90, um movimento multilateral que envolveu os países
do Cone Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e,
posteriormente, o Peru), com o imprescindível auxílio financeiro e técnico da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), estabeleceu um programa,
nestes países, para se controlar a transmissão da doença, utilizando-se
inseticida

piretroide

em

larga

escala

nas

zonas

domiciliares

e

peridomiciliares, e instituiu o teste em bancos de sangue progressivamente
adotado por todos os países sob risco, o que provocou a queda das taxas
de transmissão vetorial e transfusional19,20. A transmissão vetorial ainda
ocorre, embora esporadicamente, não só por intermédio de outros
triatomíneos que não o Triatoma infestans, mas mesmo por este último. Às
vezes, também são relatadas a transmissão acidental em laboratórios, bem
como por via oral, ao se ingerir alimentos contaminados (o açaí in natura,
por exemplo) pelo triatomíneo, e surtos epidêmicos localizados são
noticiados pela imprensa.
As precárias condições socioeconômicas da região amazônica, na qual
ainda há povos indígenas e/ou ribeirinhos, quase isolados da civilização,
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esses surgem como potencial foco de interesse18, como também a
inexistência de controle adequado da doença. Acaba se tornando um
provável local de reinfecção de reservatórios silvestres pelas migrações
populacionais difundidas pelas novas fronteiras agrícolas. A globalização
leva à mecanização das culturas, com a exploração de novas áreas para
cultivo em que os homens rurais são levados para os limites ou interior da
floresta. A baixa disponibilidade de treinamento profissional da região, bem
como o baixo interesse em manter e ampliar os programas estatais de
controle de reservatórios implicam em relatos de casos e, eventualmente,
microepidemias localizadas. As áreas mais distantes do território amazônico
são nas quais se concentra o maior número de infectados e, devido às
grandes distâncias a serem percorridas para auxílio médico, o tratamento
destas pessoas acaba sendo realizado nas grandes cidades ou por meio de
intervenções periódicas das forças armadas brasileiras nas regiões
ribeirinhas. Este contexto dificulta o diagnóstico e a obtenção de dados
epidemiológicos coerentes com a realidade.
Apesar da infecção geralmente acontecer na infância, os pacientes
infectados com a Doença de Chagas podem manifestar sinais e sintomas da
cardiopatia chagásica após 20 anos, sendo assim, seu custo para a saúde
pública é alto e o impacto social é relevante. Quando os jovens são
infectados nas zonas endêmicas, pode-se causar afastamento laborativo e
aposentadoria precoce no momento economicamente mais produtivo de
suas vidas22. A carga econômica e de sofrimento humano representada pela
Doença de Chagas é grande, já que implica no uso de equipes
multidisciplinares para acompanhamento das suas várias formas clínicas, e,
naqueles

que

apresentam

cardiopatia,

requer

o

uso

crônico

de

medicamentos para controlar a insuficiência cardíaca, gastos com
internações hospitalares frequentes para compensação clínica, tratamentos
caros e especializados para a ablação de focos arrítmicos, implante de
marca-passos, desfibriladores automáticos implantáveis e transplante
cardíaco. É causada grande morbidade nos eventos embólicos e levam à
grande mortalidade nos eventos arrítmicos. Há uma especulação de que os

1 INTRODUÇÃO

11

gastos podem ser maiores que os da esquistossomose, da malária e de
outras doenças comuns em nosso meio. O custo de 10.000 cirurgias de
correção de megacólon, 15.000 de megaesôfago e da implantação de
25.000 marca-passos nos pacientes chagásicos implicaria, já no ano de
1986, em gastos da ordem de US$ 248 milhões23.
As etapas fundamentais para uma abordagem terapêutica mais eficaz,
que

poderão

beneficiar

os

pacientes

infectados,

são:

identificar

precocemente o acometimento cardíaco; conhecer as formas clínicas da
doença; avaliar sua gravidade; conhecer suas taxas de mortalidade e
morbidade; conhecer os mecanismos de óbito; e determinar preditores
prognósticos.

1.1.1 Fisiopatologia

A maioria dos pacientes são infectados durante a infância, podendo,
ocasionalmente, a doença levar à morte neste período (letalidade de 5%). O
período de incubação é de, aproximadamente, uma semana com reação
inflamatória local na porta de entrada chamada Chagoma. A infecção
também pode ocorrer por transfusão sanguínea, vertical, por transplante de
órgãos, acidentes laboratoriais e contaminação oral24. Muitos pacientes
permanecem na fase de latência da doença por 10 a 30 anos e outros por
toda a vida25. As taxas de mortalidade aumentam progressivamente com o
aparecimento de sintomas cardiovasculares e insuficiência cardíaca 26.
Em 2006, foi descrito um escore de risco por Rassi, utilizando 6 fatores
prognósticos: 1- Grau de insuficiência cardíaca pela classificação de NYHA
(New York Heart Association); 2- Evidência de cardiomegalia ao RX de
tórax, 3- Disfunção sistólica ao ecocardiograma (ECO); 4- TVNS
(Taquicardia Ventricular não Sustentada) no Holter de 24h, 5- QRS de baixa
amplitude ao eletrocardiograma, 6- Sexo feminino, para avaliar mortalidade
em 10 anos, sendo os pacientes considerados de baixo risco, obtiveram
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mortalidade de 10%, os de risco intermediário, 44%, e os de alto risco
tiveram mortalidade de 84% em 10 anos27.
A fisiopatologia da Doença de Chagas ainda não é completamente
compreendida28. Disautonomia cardíaca, distúrbios vasculares, persistência
do parasita no coração e resposta autoimune são as principais hipóteses
que justificam a doença crônica25.

1.1.2 Disautonomia

Foram, inicialmente, relatadas evidências de alterações autonômicas
na Doença de Chagas pela ausência de resposta cronotrópica na
administração de atropina nos pacientes chagásicos 29. Na literatura,
posteriormente, houve relato de dano neuronal 30. Estudos morfológicos
evidenciam denervação parassimpática, o que é consistente com a
regulação autonômica anormal encontrada nos pacientes. A redução do
tônus

inibitório

exercido

pelo

parassimpático

no

nodo

sinusal

foi

demonstrada e os pacientes chagásicos não apresentam o mecanismo
mediado pelo vago para resposta com bradicardia ou taquicardia a
mudanças transitórias na pressão arterial ou no retorno venoso. Em todas
as fases da doença, antes do aparecimento de disfunção ventricular, pode
ser detectada a disfunção autonômica, o que difere daquela que ocorre na
disfunção ventricular de outras etiologias, a qual está relacionada com a
ativação neuro-humoral e a dessensibilização pós-sináptica dos receptores
beta-adrenérgicos e que pode ser, pelo menos parcialmente, revertida com
o controle clínico. A hipótese de disfunção autonômica sugeriria que um
desbalanço entre o simpático e o parassimpático, que está disfuncionante,
geraria uma cardiomiopatia induzida por catecolaminas31.
Os estudos sobre disautonomia basearam-se nas alterações da
frequência cardíaca, o que dependeria do dano neuronal das estruturas
sinoatriais. Alterações morfológicas, fisiológicas, enzimáticas e moleculares
seriam desencadeadas pela presença de anticorpos que se ligam aos
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receptores adrenérgicos e colinérgicos, capazes de potencializar o dano
miocárdico, a dessensibilização e a intromissão desses receptores 32-34.
É

sabido

que

a

disfunção

autonômica

tem

participação

no

desenvolvimento da cardiopatia chagásica crônica. A disfunção autonômica
precoce pode ser um mecanismo que desencadeia a morte súbita pelo fato
de alguns corações apresentarem-se altamente desenervados na autopsia
de pacientes que morreram subitamente 35. Ainda que o coração chagásico
com denervação parassimpática possa estar mais vulnerável a arritmias
malignas que potencialmente podem desencadear a morte súbita, esta
hipótese

nunca

corretamente

foi

adequadamente

projetados

para

este

testada

em

desfecho 36.

estudos

Áreas

clínicos

dissinérgicas

aparecem em ambos os ventrículos em fases precoces da cardiopatia
chagásica crônica.
Ainda que a disfunção autonômica não seja responsável pelas
anormalidades contráteis, ela pode agravar estes distúrbios e levar à
depressão da função global ventricular de uma forma sutil: o coração
chagásico

desenervado

está

privado

do

mecanismo fisiológico de

autorregulação garantido por respostas rápidas da frequência cardíaca a
uma variedade de estímulos fisiológicos.
Sem o mecanismo vagal para responder com rápidas respostas
cronotrópicas, o coração chagásico depende mais de ajustes que requerem
variações conspícuas do volume e da forma ventricular durante aumentos
do retorno venoso e da pós-carga ventricular.

1.1.3 Distúrbios Vasculares

O conceito de que distúrbios microvasculares que levam a processos
de isquemia miocárdica foi explorado desde o início das pesquisas com a
fase aguda da doença37. Há descrição de colapso difuso das arteríolas
intramiocárdicas, com constrição luminal atribuída à proliferação intimal 38.
Estas

anormalidades

microvasculares

foram

responsabilizadas

pela
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miocitólise focal observada em estudos de necropsia e também em
espécimes de biópsias que mostravam espessamento importante da
membrana basal celular39.
Baseando-se na distribuição focal da necrose celular e subsequente
fibrose intersticial reparativa, distúrbios isquêmicos transientes de baixa
intensidade e pequena duração têm sido postulados como sendo os
mecanismos causadores da cardiomiopatia chagásica 40,41. Dentre os
mecanismos que levam à formação dos aneurismas nos pacientes
chagásicos, os infartos coalescentes têm sido propostos como mecanismos
causais que ocorrem pela não oposição da superestimulação simpática 42.
Uma substancial proporção de pacientes chagásicos apresenta queixa
de dor torácica que lembra angina em localização e característica, mas esta
dor não tem relação consistente com esforço e não é aliviada por nitratos.
Muitos pacientes têm concomitantes alterações do segmento ST e ondas Q
compatíveis com áreas ventriculares eletricamente inativas (Figura 8).
Apesar destes achados que sugerem a ocorrência de isquemia coronária, as
coronariografias e os estudos de necropsia invariavelmente demonstram a
43

ausência de doença obstrutiva significativa em níveis epicárdicos . Estes
dados sugerem o conceito de uma regulação de fluxo sanguíneo miocárdico
anormal no nível microvascular44.
As coronárias não apresentam obstrução ao fluxo, porém este se faz
de maneira lenta45.
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Figura 8 - Representação esquemática das áreas de isquemia em territórios
limítrofes de dupla irrigação devido a episódios de vaso dilatação que
poderiam explicar a fibrose localizada do feixe de condução, ponta do VE e
VD, e parede posterior do VE. Modificado de: Rochitte, 2007.

1.1.4 Dano Miocárdico Diretamente Relacionado à Persistência de
Parasitismo
A cardiomiopatia chagásica é essencialmente uma miocardite, e o
processo inflamatório, ainda que mais discreto na fase aguda, é
clinicamente silencioso, mas incessante nas fases indeterminada e crônica
da doença46-48. A prevalência de miocardite se correlaciona com a
severidade da falência cardíaca e uma significativa relação entre dilatação
ventricular, mudanças inflamatórias e fibrose já foi descrita em modelos
animais49. A progressão clínica e a taxa de sobrevivência são piores na
doença chagásica quando comparadas com as cardiomiopatias dilatadas
não inflamatórias50.
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Recentes estudos têm questionado a efetiva participação parasitária na
gênese do dano miocárdico durante a fase crônica da doença 51. Técnicas
provavelmente insensíveis à detecção do parasita podem ter sido utilizadas
para comprovar a relação entre sua presença e as áreas de fibrose
observadas no miocárdio52. Com o uso da imuno-histoquímica, da reação da
polimerase em cadeia e da hibridização in situ, foi possível identificar
antígenos ou genoma do parasita em áreas focais de inflamação 53-57. O
exato mecanismo pelo qual o parasitismo causa dano tecidual na fase
crônica é indeterminado e ainda que o dano direto do parasita ao miocárdio
seja uma possibilidade não comprovada e a apoptose seja descrita nas
fases mais avançadas da insuficiência cardíaca, a estimulação de respostas
imunológicas contra o parasita e contra tecidos próprios do indivíduo parece
ser a causa provável de inflamação e miocitólise (Figura 9).
Evidências de recrudescência do parasitismo têm sido relatadas em
pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos 58. Há ainda relatos
de diferentes frequências de recidivas quando se comparam diferentes
esquemas de imunossupressão pós-transplante cardíaco em pacientes
chagásicos (azatioprina contra o micofenolato de mofetil , além das demais
drogas imunossupressoras)59. Estes relatos evidenciam a retomada do
parasitismo no músculo miocárdico em situações de queda da imunidade
individual. Os pacientes infectados pelo Human Immunodeficiency Virus
(HIV) e com sorologia positiva para o T. cruzi têm indicação, durante as
fases de imunossupressão acentuada e comprovada reativação parasitária,
de usar benzonidazol por 60 dias. Aqueles tratados por reativação que
alcançaram remissão clínica completa e negativação parasitológica,
principalmente quando apresentarem CD4<200 células/mm 3, fazem uso de
benzonidazol três vezes por semana como profilaxia secundária60.
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Figura 9 - Coração de paciente chagásico falecido com ICC, mostrando
foco de infiltrado inflamatório no miocárdio rodeando amastigotas e
antígenos do T. cruzi detectados em marrom pela técnica de imunohistoquímica. Fonte: Higuchi, 199356.

1.1.5 Respostas Imunológicas

Como a intensidade da parasitemia não está diretamente relacionada à
evolução clínica de alguns pacientes na forma crônica da Doença de
Chagas, algum outro fator deve corroborar com a persistência parasitária
para justificar a progressão desses pacientes para o dano miocárdico
progressivo

e

incessante.

A

quebra

da

tolerância

imunológica

e,

consequentemente, o dano miocárdico poderiam ser secundários a uma
resposta originalmente protetora direcionada a um antígeno parasitário que
teria estrutura molecular similar a componentes miocárdicos específicos.
Na fase crônica da infecção, o padrão de citocinas se caracteriza pelo
aumento dos níveis séricos do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e se
mantém ativado em direção às citocinas dos linfócitos T helper 1, como o
interferon gama, com a supressão das citocinas dos linfócitos T helper 2,

1 INTRODUÇÃO

18

como a interleucina 4 (IL-4). Além disso, as células mononucleares CD4
produzem mais interferon gama e menos interleucina 10 (IL-10) que os
pacientes chagásicos na fase indeteminada 61-63. Estes dados sugerem a
resposta dos linfócitos T helper 1 exacerbada nos pacientes que evoluem
para

a

cardiomiopatia

chagásica

crônica62.

Evidências

sugerem

envolvimento cardíaco mais severo em pacientes com níveis elevados do
fator de necrose tumoral alfa64.
Assim,

vários

mecanismos

tendem

a

explicar

as

alterações

fisiopatológicas encontradas na Doença de Chagas, o que poderia orientar o
desenvolvimento de terapêuticas mais direcionadas a não progressão do
dano miocárdico. Entretanto, pela complexidade das relações acima
descritas, ainda não se encontrou uma direção terapêutica capaz de impedir
a progressão da doença.

1.2 Apresentação Clínica
65

A doença pode ser classificada em fase aguda e crônica .
A fase aguda pode ser devido à infecção primária ou à reativação da
fase crônica. Na fase crônica, quatro situações clínicas podem evoluir: a
forma indeterminada, a forma cardíaca, a forma digestiva e a forma mista. A
fase crônica pode ser ainda classificada em estágios (A, B1, B2, C e D) de
envolvimento cardíaco pela I diretriz Latino-Americana para o diagnóstico e
66

tratamento da cardiopatia Chagasica .

1.2.1 Fase Aguda
O diagnóstico é feito em menos de 10% dos casos 67 e a apresentação
clínica costuma ser incaracterística, sendo possível que, em alguns casos,
exista febre, mialgia, prostração, esplenomegalia, adenomegalia, e até
meningoencefalite. O comprometimento cardíaco ocorre em 90% dos
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casos68 com insuficiência cardíaca por miocardite, derrame pericárdico,
porém, nesta fase, o curso da afecção costuma ser autolimitado.
A presença de edema palpebral unilateral (Figura 10), com adenite
satélite pré-auricular, levanta a suspeita diagnóstica, mesmo que este sinal
(Sinal de Romaña) só seja encontrado em cerca de 5% dos casos agudos.
Eventualmente, pode-se notar, nos braços ou outras áreas da pele
(geralmente as que ficam expostas durante o período noturno), uma lesão
nodular, focal, endurecida e arroxeada, que pode descamar e que,
geralmente, dura cerca de 2 semanas (chagoma de inoculação) (Figura 11).

Figura 10 – Sinal de Romanã: presença de edema palpebral unilateral.
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Figura 11 - Lesão nodular, focal, endurecida e arroxeada, que pode
descamar e que, geralmente, dura cerca de 2 semanas (chagoma de
inoculação).
Tanto o Sinal de Romaña quanto o chagoma de inoculação
representam a porta de entrada dos parasitos, que são inoculados pelas
fezes e urina do vetor durante o repasto. Os parasitas penetram pelo
ferimento da picada ou pelas mucosas íntegras e atingem a circulação
sanguínea, na qual iniciam seu ciclo reprodutivo dentro do hospedeiro
vertebrado. Podem-se detectar parasitos no líquor, porém os sintomas
deste, geralmente, são mínimos. Um provável envolvimento cardíaco
evoluirá a partir de uma miocardite aguda difusa, causada pela multiplicação
parasitária acompanhada por reações de hipersensibilidade humoral e
celular, com destruição de fibras miocárdicas parasitadas ou não. As
manifestações podem variar desde discreta taquicardia, aumento da área
cardíaca e insuficiência cardíaca congestiva (ICC).
O eletrocardiograma pode revelar bloqueios variáveis, geralmente do
primeiro grau, complexo QRS de baixa amplitude e, raramente, com um
prognóstico muito ruim, os bloqueios de ramo ou o bloqueio atrioventricular
total69. Como a forma aguda tende a apresentar uma evolução autolimitada,
mesmo na ausência de tratamento, a mortalidade situa-se próximo a 5% dos
casos.
Os achados laboratoriais incluem leucocitose com aumento absoluto
do número de linfócitos70. A reação de fixação do complemento e outros
testes sorológicos são usualmente negativos na primeira semana, mas os
parasitas circulantes podem ser detectados por xenodiagnóstico. A
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recuperação espontânea ocorre em um período de poucos meses em mais
de 95% dos casos. A mortalidade nesta fase é, geralmente, secundária nas
taquicardias atriais e ventriculares, na taquicardia ventricular não sustentada
e nos bloqueios de diferentes graus71, e situa-se próximo a 5% dos casos.
Morte súbita na fase aguda é habitualmente decorrente de arritmias,
enquanto que o aumento das câmaras cardíacas associado às alterações
do ritmo podem levar à formação de trombos e ser a causa de complicações
embólicas72,73.
Pode haver reativação da fase aguda em casos crônicos, em especial,
se houver imunossupressão, tais como ocorre nos portadores de HIV,
particularmente com contagem de CD4 inferiores a 200/ml, e após
transplantes de órgãos66.

1.2.2 Fase Crônica

Após a fase aguda inicial, três condições clínicas podem evoluir: a
forma indeterminada, a forma cardíaca sem disfunção ventricular e a forma
cardíaca com disfunção ventricular. Esta nova classificação deve ser
preferida à previamente utilizada, que definia formas congestivas e
arrítmicas independentes.

1.2.3 Forma Indeterminada (Latência) A

Por definição, nesta fase, os pacientes apresentam sorologia e/ou
exames parasitológicos positivos para Trypanosoma cruzi, mas não
manifestam sintomas, sinais físicos ou evidências de lesões orgânicas ao
eletrocardiograma (ECG) e Raio X (RX) de tórax. Dura de 10 a 30 anos e,
em alguns casos, pode persistir por toda a vida, grande parte dos infectados
são diagnosticados nesta fase clínica, e podem, assim, permanecer por até
toda a vida, porém uma percentagem deles evolui para a forma crônica
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cardíaca, digestiva ou mista após longos intervalos de tempo desde a
infecção inicial.
Durante a forma indeterminada, o paciente permanece assintomático
como sorologia positiva, sem sinais físicos ou clínicos e sem evidência de
lesão de órgão-alvo. Contudo, praticamente todos os pacientes têm um
envolvimento cardíaco subclínico visto ao Holter e à Ecocardiografia 74.

1.2.4 Forma Cardíaca

Sinais e sintomas dessa forma são decorrentes da insuficiência
cardíaca, arritmias e tromboembolismo arterial e venoso. Dor torácica atípica
é comumente observada. Insuficiência cardíaca é geralmente biventricular, e
esta é a manifestação mais frequente de pior prognóstico, associada à alta
mortalidade quando comparada à insuficiência cardíaca por outras causas 75.
Ao exame físico, pode-se observar ictus proeminente, sopro de
regurgitação mitral e tricúspide, desdobramento da segunda bulha devido a
bloqueio de ramo direito e com hiperfonese da segunda bulha devido à
hipertensão pulmonar.
Os sintomas decorrentes das arritmias incluem palpitação, tontura e
síncope. A disfunção autonômica pode levar à bradicardia.
Os testes mais comumente utilizados são imunofluorescência ou
ELISA. Estes testes têm sensibilidade e especificidade maior que 90%.
A

forma

cardíaca

é

caracterizada

por

um

acometimento

predominantemente inflamatório, baseado em uma miocardite crônica
fibrosante, destrutiva para o miocárdio e para o sistema de condução. Há
graus

variáveis

de

alterações

segmentares

ao

ecocardiograma

(frequentemente em região apical, paredes inferior e póstero-lateral do
ventrículo esquerdo), podendo ou não haver dilatação ventricular. Áreas de
trombose mural podem não estar associadas necessariamente à presença
de insuficiência cardíaca.
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Com intuito de permitir maior associação de estágio e risco de morte,
além de organizar a classificação de pacientes, a primeira diretriz latinoamericana para o diagnóstico e tratamento da cardiopatia chagásica de
201176 dividiu a fase crônica da doença em:


estágio A (Forma Indeterminada) – pacientes sob risco de
desenvolver ICC. Possuem sorologia positiva, e não têm
cardiopatia estrutural ou sintomas de ICC;



estágio B1 – pacientes com cardiopatia estrutural evidenciada por
alterações eletrocardiográficas ou ecocardiográficas, mas com
função ventricular global normal, e sem sinais e sintomas atuais
ou prévios de ICC;



estágio B2 – paciente com cardiopatia estrutural caracterizado por
disfunção ventricular global, mas sem sinais e sintomas prévios
atuais de ICC;



estágio C – pacientes com disfunção ventricular e com sintomas
prévios ou atuais de ICC (NYHA I, II, III ou IV);



estágio D – pacientes com sintomas refratários de ICC em
repouso, apesar de tratamento clínico otimizado, necessitando
intervenções especializadas.

Esta classificação, bastante simples e prática, necessita de poucos
recurso tecnológicos (eletrocardiograma e ecocardiograma), permitindo
adequada estratificação do risco de morte de acordo com o estágio da
cardiopatia76. Esta divisão permite a incorporação de elementos preditores
de risco, incluindo a disfunção ventricular detectada pelo ECO, o risco de
morte por complicações arrítmicas, embólicas e por insuficiência cardíaca.
Foi descrita por Xavier a incidência de morte súbita em uma coorte de
pacientes chagásicos com pouca agressão miocárdica, evidenciada por
fração de ejeção (FE) normal ou pouco alterada e ausência de sinais
clínicos de insuficiência cardíaca. A morte súbita do tipo inesperada (isto é,
em pacientes sem insuficiência cardíaca) ocorreu em uma incidência de
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0,56/100 pacientes/ano, sendo o mecanismo de morte mais frequente
nestes pacientes com menor dano miocárdico, o que caracterizou o
ineditismo deste trabalho77. Arritmias cardíacas são frequentes, desde as
extrassístoles atriais e ventriculares até bloqueios de ramo, como o bloqueio
de ramo direito concomitante ao bloqueio divisional ântero-superior
esquerdo, que são altamente sugestivos de miocardiopatia chagásica. Os
bloqueios combinados associados a arritmias ventriculares implicam em
risco aumentado de morte súbita, o que também pode ocorrer em corações
considerados como estruturalmente normais ao ECO, mas com alterações
no ECG77. Outra característica da forma cardíaca é a manifestação dos
sinais

e

sintomas

de

insuficiência

cardíaca,

acompanhadas

no

ecocardiograma por alterações segmentares ou difusas da contratilidade
ventricular esquerda, que podem ou não estar acompanhadas de disfunção
ventricular direita. Clinicamente, o paciente apresenta-se edemaciado, com
grande aumento de peso à custa de retenção hídrica, aumento da pressão
venosa

central,

redução

da

diurese, hiporexia, adinamia,

dispneia

relacionada aos esforços, dispneia paroxística noturna e, no seu extremo, a
ortopneia. A internação hospitalar para medicação parenteral é, então,
necessária para o uso de diuréticos e medicações inotrópicas. Esta
evolução

pode

ainda

ser

complicada

com

os

perigosos

eventos

tromboembólicos, também comuns na forma cardíaca da Doença de
Chagas. Os trombos se formam nas cavidades dilatadas e hipocontráteis,
ou, quando não há dilatação significativa, podem se formar nos
característicos aneurismas ventriculares apicais, implicando em embolização
tanto para a circulação pulmonar (quando nas cavidades direitas) quanto
para a circulação sistêmica, com os infartos viscerais e os acidentes
vasculares encefálicos78.
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1.2.5 Outras Formas

Além da forma cardíaca, a forma digestiva também pode se fazer
presente, podemos ter comprometimento das terminações nervosas do
plexomio-entérico do sistema digestivo, levando a graus diferentes de
alteração de peristalse e, consequentemente, à dilatação esofágica e
colônica. A torção e perfuração colônica, o câncer de esôfago e cólon, e a
broncoaspiração de alimentos podem até evoluir para o óbito, mas são
79

pouco frequentes .
Pode ainda existir em uma percentagem de pacientes a concomitância
de acometimento cardíaco e digestivo, que caracteriza a forma mista da
doença. A morbidade da doença torna-se ainda maior, já que, além da
dificuldade alimentar, esses pacientes passam a ter a clínica da cardiopatia,
ou seja, os sinais e sintomas da ICC. Nestes casos, o prognóstico é
complicado também, pois os pacientes toleram mal as refeições, não
conseguem

utilizar os medicamentos adequadamente e, por isso,

descompensam clinicamente. Com certa frequência, as dificuldades
alimentares levam vários pacientes ao estado de desnutrição e caquexia,
requerendo intervenção cirúrgica para reconstrução do trato digestivo.
Quanto mais evoluída a cardiopatia, maior risco cirúrgico inerente a esta
correção.

1.3 Métodos Diagnósticos

Os testes sorológicos, habitualmente, baseiam-se na detecção de
anticorpos circulantes que se ligam aos antígenos do T cruzi, já que a
parasitemia é muito baixa nesta fase80. Os testes mais comumente
utilizados são baseados na fixação do complemento, imunoflorescência ou
Elisa. Quando realizados os três testes, é possível obter concordância entre
eles em mais de 98,0% dos soros81,82.
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O eletrocardiograma adiciona valor prognóstico, pois, frequentemente,
o primeiro indicador do surgimento da cardiopatia chagásica, as mais
prevalente são extrassístoles ventriculares, bloqueio de ramo direito,
hemibloqueio anterior esquerdo, alteração de repolarização ventricular
difusa, taquicardia ventricular não sustentada, bloqueios de graus variados,
ondas Q anormais e, em estágios mais avançados da doença, fibrilação
atrial e QRS de baixa voltagem83. Na evolução, principalmente quando
surgem os distúrbios de contratilidade, global ou regional, as alterações no
84

ECG se tornam marcantes e têm implicações prognósticas relevantes .
A radiografia de tórax pode ser útil e revelar a presença de
cardiomegalia, com aumento das diferentes câmaras, muitas vezes,
acompanhadas de sinais indicativos de insuficiência cardíaca.
Já exames que avaliam a perfusão miocárdica, tais como a
cintilografia, podem sugerir a presença de dano miocárdico. Defeitos
perfusionais são relatados em até 30,0% dos pacientes com Cardiopatia
Chagásica Crônica (CCC) e dor anginosa. Contudo, como a coronariografia
habitualmente é normal, este defeito pode ser consequente de alterações
microvasculares, fibrose miocárdica e a disfunção simpática miocárdica com
distúrbios de perfusão85.
A análise mais pormenorizada das dimensões das cavidades
cardíacas, da função diastólica e sistólica de ambos os ventrículos, e a
presença de aneurismas ventriculares é, habitualmente, realizada pelo
ecocardiograma86,87.
Alterações funcionais podem ser detectadas, de forma mais precisa,
com o uso do Doppler tecidual e o ecocardiograma sob estresse
farmacológico pode revelar aspectos importantes, tais como o déficit
cronotrópico e a resposta contrátil bifásica. Por outro lado, relatos da
literatura afirmam que, mesmo com perturbações contráteis ao ECO, o
prognóstico de pacientes na fase intermediária pode ser muito favorável 88,89.
Uma vez que a maior parte dos exames disponíveis não realiza a plena
avaliação de todos os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da
cardiopatia Chagásica, há espaço para a tentativa de utilização de outros
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métodos de imagem. A ressonância magnética pode ser particularmente útil,
apontando a existência de fibrose miocárdica. Esta é substrato constante, e
associado à progressão da doença e a prognóstico ominoso pelo elevado
risco de morte súbita e arritmias ventriculares90. A detecção de áreas de RT
indicativos de fibrose permite a estratificação mais precisa dos estágios de
gravidade91. A extensão da fibrose correlaciona-se diretamente com o
estágio de evolução da doença e com a classe funcional, e, inversamente,
com a FEVE, contribuindo para a estratificação prognóstica na CCC91. A
maior limitação a este exame, porém, encontra-se no fato de que portadores
de marca-passos, cardioversores e desfibriladores automáticos não podem
ser submetidos a ele.
Em adição aos exames de imagem, pode-se utilizar testes subsidiários
para identificar distúrbios do sistema de excito condução e de arritmias, e,
para este diagnóstico, emprega-se, mais habitualmente, a eletrocardiografia
dinâmica (Holter) e ainda o teste de esforço ou o teste cardiopulmonar.
Estes últimos também são úteis no sentido de proporcionar melhor
estratificação da tolerância do paciente ao esforço físico e medem, num
certo aspecto, a resposta do paciente ao tratamento

92,93,94

.

1.3.1 Tratamento

O tratamento farmacológico costuma ser dividido em medidas gerais e
terapia voltada contra o agente infeccioso. O fármaco mais habitualmente
empregado é o Benzonidazol e sua eficácia é maior quando utilizado na
fase aguda. O uso de agentes antiparasitários na fase crônica ainda é
controverso, embora alguns autores defendam esta medida, com base em
relatos de melhor evolução no grupo tratado 95. Além disso, utilizam-se
medidas gerais para tratar as eventuais complicações digestivas ou
cardíacas que possam ocorrer, considerando-se até em condições extremas
a possibilidade de transplante cardíaco96.
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1.3.2 Prognóstico

A mortalidade na fase aguda é de 5%. As mortes foram devidas à
insuficiência cardíaca refratária associada ou não à meningoencefalite. Uma
vez

passada

a

fase

aguda,

os

sintomas

desaparecem

em,

aproximadamente, três meses e a normalização do eletrocardiograma
ocorre em 90% dos casos no 1º ano. Dentre os pacientes na fase de
latência,

todo

o

ano,

2%

desenvolvem

clínica

e

marcadores

97

eletrocardiográficos de envolvimento cardíaco .
Em um estudo longitudinal tipo caso-controle com o acompanhamento
de mais de 10 anos, mais de um terço dos pacientes com doença crônica
apresentaram deterioração eletrocardiográfica e clínica98. Em pacientes
sintomáticos na fase crônica, disfunção ventricular, idade avançada, sexo
masculino,

alterações

eletrocardiográficas

e

peptídeo

natriurético

90 100,

. Geralmente,

aumentado são considerados fatores de pior diagnóstico

pacientes com insuficiência cardíaca chagásica têm pior diagnóstico quando
comparado à insuficiência cardíaca por outras etiologias101. Uma das
maiores dificuldades que existe no manejo destes pacientes é identificar
marcadores de risco que possibilitem dividir os casos de maior e de menor
risco de óbito, considerando-se que, nestes pacientes, a morte pode ser
consequente da insuficiência cardíaca ou por arritmias. A análise do
miocárdio pela ressonância pode dar informações relevantes, mas, como já
mencionado, ela não pode ser utilizada indiscriminadamente, em especial,
se o paciente for portador de marca-passo, desfibrilador ou cardioversor102.
Em virtude disto, considerou-se a possibilidade de utilizar a tomografia
computadorizada para estudar o miocárdio destes pacientes. Além de
facultar a análise do músculo cardíaco, este método possibilita avaliar as
artérias coronárias no mesmo procedimento. Isto ganha relevância à medida
que os pacientes portadores de Doença de Chagas envelhecem e podem
ser comprometidos também por esta entidade, cuja prevalência em nosso
meio é elevada e poderia ser a causa da disfunção miocárdica103.
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Esta possibilidade, por outro lado, ainda não foi testada em nenhum
trabalho e a potencial contribuição da tomografia nestes casos ainda não foi
analisada de maneira crítica.
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HIPÓTESE

A hipótese deste trabalho é a de que a tomografia é capaz de revelar a
presença de realce tardio em portadores de Doença de Chagas, com
disfunção ventricular (Classificação B2), e que a presença e extensão deste
realce refletem a presença e a extensão do dano miocárdico, e não a
existência de doença arterial coronária.
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OBJETIVOS

3.1 Objetivos Primários

Identificar e quantificar a área de realce tardio em pacientes com
Cardiopatia Chagásica e disfunção contrátil do ventrículo esquerdo;
Associar a extensão e a localização do RT pela tomografia com a FE
do ventrículo esquerdo, medida pela ecocardiografia;
Determinar se há ou não associação da presença e extensão do realce
tardio com a presença de coronariopatia significativa.

3.2 Objetivos Secundários

Determinar a presença de aterosclerose coronária neste subgrupo de
pacientes chagásicos por meio do escore de cálcio;
Identificar a presença de coronariopatia obstrutriva nesta população.
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CASUÍSTICA

4.1 Delineamento do Estudo e População-Alvo

Trata-se de ensaio clínico transversal, prospectivo para avaliação da
presença do realce tardio em paciente com cardiopatia chagásica e
disfunção ventricular contrátil.
Selecionamos 36 pacientes entre março e abril de 2009 com o
diagnóstico de miocardiopatia chagásica confirmada sorologicamente e com
disfunção ventricular esquerda (FE menor que 50% pela ecocardiografia) em
acompanhamento pelo Setor de Miocardiopatias do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia (IDPC). Os pacientes selecionados que aceitaram
participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo
foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do IDPC. Não houve
suporte financeiro de órgãos de fomento ou da iniciativa privada.

4.2 Critérios de Inclusão

Os critérios de inclusão utilizados para a elaboração desta tese foram:

1.

Idade > 18 anos, sem limite superior para idade;

2.

Diagnóstico clínico de Cardiopatia Chagásica, confirmada por
testes sorológicos;

3.

Fração

de

ejeção

do

ventrículo

esquerdo

<50%

pela

ecocardiografia transtorácica;
4.

No caso de mulher em idade gestacional, ter prova negativa de
gravidez;

5.

Ausência de sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca
congestiva;
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6.

Ausência de diagnóstico clínico de coronariopatia;

7.

Aceitar ser submetido à tomografia computadorizada;

8.

Capacidade de ler e compreender o termo de consentimento livre
e esclarecido;

9.

Aceitar participar desta investigação.

4.3 Critérios de Exclusão

Os critérios de exclusão utilizados para a elaboração desta tese foram:

1.

História de intolerância ao meio de contraste iodado;

2.

Diagnóstico não confirmado de Cardiopatia Chagásica;

3.

Diagnóstico prévio de insuficiência coronária;

4.

Infarto e procedimentos prévios de revascularização;

5.

Choque cardiogênico;

6.

Alteração da função renal, caracterizada por elevação da
creatinina acima de 1,5mg/dl e ureia acima de 50mg/dl e/ou
clearence de creatinina < que 60ml/kg/min estimado pela fórmula
de Cockroft e Gaulet;

7.

Pacientes grávidas;

8.

Pacientes com fibrilação atrial;

9.

Ausência de avaliação ecocardiográfica comprovando a disfunção
contrátil do ventrículo esquerdo nos últimos quatro meses;

10. Outras cardiopatias concomitantes;
11. Neoplasias ou doenças associadas que limitassem a expectativa
de vida para um ano ou menos;
12. Recusa em participar do estudo.
13. Presença de qualquer outra miocardiopatia.
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MÉTODOS

5.1 Diagnóstico de Cardiopatia Chagásica

O diagnóstico de Cardiopatia Chagásica foi baseado na história clínica
do paciente na qual houvesse a suspeita de infecção pelo tripanossoma e
que esta fosse confirmada por exames sorológicos.

5.2 Avaliação da Função Ventricular Contrátil

O cálculo da função ventricular contrátil foi feito a partir da Dopplerecocardiografia

bidimensional,

transtorácica,

feita

por

observadores

experientes e que empregaram o método de Simpson modificado com
medidas realizadas no eixo longo. Neste, são feitas reconstruções do
coração no eixo curto, que revelem toda a extensão da cavidade ventricular
e que possibilitem a determinação, por planimetria direta, das áreas e dos
volumes de cada um destes cortes. A somatória destes volumes parciais
facultam a definição do volume diastólico final, do volume sistólico final e, a
partir da relação entre estes dois fatores, a FE do ventrículo esquerdo.
A função valvar também era avaliada e, no caso de existir estenose ou
insuficiência destas estruturas, o paciente era excluído do estudo.
Caso a última avaliação de função ventricular tivesse sido feita há mais
de quatro meses, o exame deveria ser repetido para que o paciente
pudesse ser incluído no trabalho.

5 MÉTODOS

39

5.3 Tomografia Coronária de Múltiplos Detectores

5.3.1 Preparo e Posicionamento dos Pacientes para TCMD

Os pacientes foram orientados a comparecer ao setor de tomografia
em jejum de, pelo menos, 4 horas.
Foi obtido acesso venoso periférico calibroso o suficiente para que se
introduzisse uma agulha de calibre 18 ou 20 (Abocath™ número 18-20),
localizado preferencialmente na fossa cubital do membro superior direito de
cada paciente.
Os pacientes foram posicionados na mesa da TCMD em posição de
decúbito dorsal, discretamente deslocados para a direita, mantendo o
coração no centro do foco de Raios-X, com os pés voltados para o gantry
(entrada

do

tomógrafo)

(Figura

12).

Receberam

monitorização

eletrocardiográfica com 3 eletrodos na face anterior do hemitórax esquerdo
para sincronização da aquisição da imagem pelo tomógrafo com a
frequência cardíaca para minimizar os artefatos de movimento do coração,
possibilitando a sua adequada reconstrução volumétrica.

Figura 12 - Preparo e posicionamento dos pacientes para TCMD.
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5.3.2 Protocolo de Aquisição das Imagens da TCMD

O exame foi realizado em um aparelho Toshiba de 64 colunas de
detectores (Aquilion64™ - Toshiba™ Medical Systems Corporation, Otawa,
Japan) no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
Inicialmente, foi obtida a imagem localizatória do tórax para restringir a
área sobre a qual incidiam os feixes de Raio-X na silhueta cardíaca,
diminuindo ao mínimo possível a dose de radiação a que o paciente foi
exposto.
Foi realizada uma primeira aquisição, sem contraste, para avaliação do
escore de cálcio, utilizando os seguintes parâmetros: 100mA, 120KV e
cortes com espessura de 3,0 mm.
Para adquirir as imagens angiográficas, a seguinte técnica foi utilizada:
para minimizar os artefatos de movimento respiratório e de reconstrução
volumétrica, todas as imagens foram adquiridas com o auxílio de uma pausa
respiratória de cerca de 10-12 segundos e reconstruídas no mesmo
momento diastólico. Durante apneia respiratória, aproximadamente 80 ml de
contraste

endovenoso

(Lopamíron®

Schering

350

mg/ml)

foram

administrados por meio de um injetor automatizado a uma velocidade de 5
ml/s. E as imagens foram adquiridas com os seguintes parâmetros:
velocidade de rotação de tubo de raio x (“gantry”) de 40ms, corrente de tubo
270-400 mA (com modulação de dose), voltagem do tubo 100-120 KV e
colimação de 64x0,5mm.
Para minimizar a o aparecimento de arritmias ventriculars, foi utilizado
Lidocaina (antiarrítmico da classe IB, bloqueador rápido de canais de sódio
no sistema de condução cardiaco) na dose de ataque de 0,75mg/kg em 1
min, repetindo metade da dose 5 min depois.
Ao término da aquisição, foram injetados mais 60ml do mesmo
contraste e, após 7 minutos, foi realizada nova aquisição utilizando-se os
seguintes parâmetros: 270-400 mA, 100-120 KV, colimação de 64x1,00 mm.
Os parâmetros de escaneamento recomendado incluíam Kv de 120 e até,
no máximo, 500 mA, baseado no peso do paciente e no Pitch selecionado.
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A última aquisição foi feita com o objetivo de adquirir as imagens de realce
tardio.

5.4 Análise das Imagens

5.4.1 Escore de Cálcio

O cálculo do escore de cálcio foi baseado no método de Agatston feito
em cortes com espessura de 3mm, sincronizados ao eletrocardiograma,
sem a utilização de meio de contraste, nos quais se define material
calcificado como aquele que atenua os raios-X em mais do que 130
unidades Hounsfield (HU) em segmentos com, pelo menos, 1mm2 de área
(Figura 13). O escore final é definido a partir do produto fator de densidade
pela área da calcificação a partir da somatória dos escores de cada uma das
lesões dos cortes104.
Os resultados eram considerados como: normal (0), mínimo (1-10),
leve (11-99), moderado (100-399), grave (400-999) e extensivo (maior ou
igual a 1000). Por outro lado, procedia-se também a comparação do grau de
calcificação coronária de cada caso estudado com os parâmetros de
referência conforme a etnia, o sexo e a idade do paciente. Isto permite um
refinamento da análise, em especial, porque existem evidências apontando
que há associação entre o percentil em que o paciente se encontra e o risco
da incidência de eventos adversos tardios. Contudo, deve ser lembrado que
a presença de qualquer grau de calcificação indica a presença de
aterosclerose coronária, mesmo que num patamar incipiente.
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Figura 13 - O cálculo do escore de cálcio foi baseado no método de
Agatston feito em cortes com espessura de 3mm.

5.4.2 Angiotomografia Coronária

A análise das artérias coronárias foi conduzida em imagens com 0,65
mm de espessura, obtidas com acoplamento ao eletrocardiograma, e
durante a injeção do meio de contraste iodado (Figura 14). Estas eram
transferidas para uma estação de trabalho com programas específicos para
a análise cardiovascular (Workstation Vítrea™ 2, Versão 3,5-Vital Images
Inc, Plymonth, MN, EUA). Observadores experientes realizavam a
reconstrução de imagens nos planos oblíquos, longitudinais e curvos, e
facultavam a obtenção também de reconstruções ao longo do eixo longo do
vaso e que terminavam com a realização de reconstruções tridimensionais.
Defina-se a presença de placa de ateroma como a diminuição de, pelo
menos, 10% dos diâmetros luminares e eram classificadas como leves
(obstruções entre 10 e 40% da luz do vaso), moderadas (entre 40 e 70% da
luz arterial), significativas (entre 70 e 99% de redução da luz do vaso) e
oclusão arterial. O diâmetro de referência era escolhido em segmento da
artéria coronária sem sinais de comprometimento aterosclerótico e que se
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situasse o mais próximo possível do ponto de maior diminuição da luz do
vaso.

Figura 14 - Angiotomografia coronária evidenciando placa calcificada no
terço proximal da artéria descendente anterior.

5.4.3 Realce Tardio

Na mesma estação de trabalho utilizada para a análise das artérias
coronárias, foi avaliada a presença e a extensão do realce tardio. Estas
eram definidas como segmentos do miocárdio que ainda apresentavam
algum grau de opacificação 07 a 10 minutos após a injeção do meio de
contraste107.
Nos casos em que há processo inflamatório, necrose ou fibrose, há
retenção do meio de contraste utilizado e, neste período, as regiões
comprometidas ainda apresentarão maior radio-opacidade do que as
estruturas vizinhas. Deste modo, a identificação da área com maior
intensidade de sinal, por critérios objetivos e subjetivos, traduz a presença
de comprometimento miocárdico (Figuras 16 e 17). Habitualmente, o tipo de
distribuição do realce pode estar relacionado ao seu padrão de
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contrastação. Por exemplo, nos casos com realce seguindo episódios de
infarto do miocárdio, há RT subendocárdico ou transmural, que obedece à
distribuição do território arterial coronário que tenha provocado a lesão em
pauta.
Em relação ao realce tardio, observamos sua ausência ou presença, o
número de segmentos e a distribuição anatômica desse.
Todas as análises foram feitas por dois investigadores experientes e os
dados foram incluídos em uma planilha de cálculos para facultar as
comparações com os demais resultados e tentar verificar a associação entre
as variáveis incluídas neste trabalho.
As imagens foram geradas após a programação de planos de corte em
eixo curto e eixo longo do VE, o ajuste da janela do realce tardio foi feita por
cada observador. Os cortes em eixo curto foram adquiridos com 8mm de
espessura e 2mm de espaçamento, cobrindo toda a extensão dos
ventrículos (8 a 12 cortes), possibilitando a análise da espessura miocárdica
em diástole máxima nos 17 segmentos miocárdicos, conforme classificação
e orientação da American Heart Association (AHA) (Figura 15).
Na porção basal, os segmentos: anterior – 1, antero-septal – 2, ínferoseptal – 3, inferior – 4, ínfero-lateral – 5, Antero-lateral – 6; na porção média
os segmentos: anterior – 7, antero-septal – 8, ínfero-septal – 9, inferior –
10,ínfero-lateral – 11, Antero-lateral – 12, anterior; na porção apical os
segmentos : anterior – 13, septal – 14, inferior 15, lateral – 16 e, finalmente,
o segmento 17 – o apex.
Os cortes em eixo longo foram planejados a partir das imagens em
eixo curto, com 8mm de espessura e a intervalos radiais de 45 graus, sendo
em número de quatro no total. As dimensões se cada voxel (unidade
formadora da imagem) foram de, aproximadamente, 1,4 x 2,8 x 8,0mm.
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Figura 15 - Esquema de segmentação miocárdica, segundo orientação da
American Heart Association (AHA).

Figura 16 - Imagem tomográfica mostrando áreas de realce tardio na
parede septal e lateral do ventrículo esquerdo.
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Figura 17 - Imagem tomográfica mostrando áreas de realce tardio na região
apical (aneurisma apical característico da Doença de Chagas).
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ESTATÍSTICA E RESULTADOS

6.1 Análise Estatística

Os resultados obtidos serão analisados utilizando-se o programa SPSS
para Windows, v. 19 (SPSS, Inc., Chicago, EUA). Inicialmente, todas as
variáveis serão analisadas descritivamente. Para as variáveis contínuas, a
análise será realizada por observação dos valores mínimos e máximos,
cálculo de médias, desvios-padrões, mediana, e os quartis 1 e 3. As
análises das distribuições de todas as variáveis quantitativas serão feitas
com o teste de Kolmogorov-Smirnov e os valores que apresentarem
distribuição não normal foram submetidos a testes não paramétricos. Para
as variáveis classificatórias, calcular-se-á as frequências absolutas e
relativas.
Utilizamos a correlação de Spearmann para verificar se o número de
segmentos com realce está correlacionado com a FE vista pelo
Ecocardiograma, e também para avaliar a correlação entre o valor absoluto
do ECO com o número de segmentos com realce tardio.
O quiquadrado de tendência foi utilizado para testar se a tendência
entre o número de segmentos com realce com a frequência de placas
ateroscleróticas graduadas como importantes, ou seja, com grau de
obstrução da luz coronária maior de 50%.
O nível de significância considerado para os testes será de 5%.
Para detectar um coeficiente de determinação de, pelo menos, 30%,
com erro do tipo 1 de 5%, e poder de 95% necessitaríamos de uma amostra
de 33 pacientes. Para cobrir uma eventual perda de dados, foram coletados
36 pacientes.
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6.2 Resultados

Selecionamos 36 pacientes com diagnóstico confirmado de Doença de
Chagas e com fração de ejeção menor do que 50% pela avaliaçãoo
ecocardiográfica. A idade dos pacientes era 57,5 +- 8,0 anos, e eram 14
(38,9%) homens e 22 (61,1%) mulheres. Havia, pelo menos, um fator de
risco para DAC em 25 pacientes (hipertensão em 9, tabagismo em 10 e
dislipidemia em 6) e dois fatores de risco estavam presentes em 6
(tabagismo e hipertensão) (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1 - Tabela demográfica
Média

Mediana

Desvio-Padrão

Mínimo

Máximo

Idade

57,50

56,50

8,817

36

73

HDL

45,08

44,50

9,047

29

60

CT

184,64

183,00

34,711

116

254

FE

38,19

39,00

6,915

20

50

EC

19,06

,00

40,726

0

143

EC%

12,61

,00

25,032

0

82

Radiação

11,178

11,200

1,2692

9,2

14,1

HDL – Hight density Lipoprotein, CT – Colesterol Total, FE- Fração de Ejeção, EC- Escore
de Calcio, EC%- Porcentagem de Escore de calcio
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Tabela 2 - Tabela de frequência dos fatores de risco para aterosclerose.
SEXO
Frequência

Percentual

Masculino

14

38,9

Feminino

22

61,1

Total

36

100
HAS

Frequência

Percentual

Sem

17

47,2

Com

19

52,8

Total

36

100
DLP

Frequência

Percentual

Sem

20

55,6

Com

16

44,4

Total

36

100
TBG

Frequência

Percentual

Sem

33

91,7

Com

3

8,3

Total

36

100
IMC>25

Frequência

Percentual

Sem

32

88,9

Com

4

11,1

Total

36

100
H-FAMIL

Frequência

Percentual

Sem

34

94,4

Com

2

5,6

Total

36

100
Placa<50

Frequência

Percentual

Sem

27

75

Com

9

25

Total
36
100
HAS – Hipertensão Arterial Sistemica, DLP –
Dislipidemia, TBG- Tabagismo, IMC- Indice de Massa
Corporal.
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A tomografia foi realizada sem complicações em todos os casos, com
volume de contraste de 136 +- 28 ml e a dose de radiação foi 11,17 +- 1,26
mSv. Houve identificação de realce tardio em 31 (86,1%) dos casos, que
mostravam 51 segmentos de realce (1,64 segmentos/pacientes). A
distribuição preferencial na parede látero dorsal e na região apical, enquanto
que o número de segmentos comprometidos variou de 0 a 8 (Tabela 3).

Tabela 3 - Número de segmentos miocadios acometidos com realce tardio
e sua frequência de aparecimento nos pacientes em estudo.
Nº de Segmentos
com realce tardio

Frequência

Percentual

Percentagem
Cumulativa

0

5

13,9

13,9

2

3

8,3

22,2

3

5

13,9

36,1

4

6

16,7

52,8

5

8

22,2

75,0

6

3

8,3

83,3

7

2

5,6

88,9

8

4

11,1

100,0

Total

36

100,00

Adicionalmente,

o

padrão

de

comprometimento

do

miocárdio

interessava aos segmentos mesocárdicos (12 segmentos - 23,5%),
subepicárdico (23 segmentos - 45,1%) e transmurais (16 segmentos 31,4%), não tendo sido encontrado o aspecto de comprometimento
subepicárdico, que é aquele associado com a lesão miocárdica secundária à
presença de Doença Arterial Coronária.
Por outro lado, ao se comparar a relação entre a presença e a
extensão

do

realce

tardio

(medido

pelo

número

de

segmentos

comprometidos), mostrou associação fraca (r = 0,52), mas inversamente
proporcional, de modo que, quanto maior a extensão de miocárdio com
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realce tardio, menor a fração de ejeção do ventrículo esquerdo quantificada
pela ecocardiografia (p = 0,0011, Tabela 4).
A influência da presença e extensão do realce tardio sobre a
contratilidade ventricular também é revelada na Figura 18 , que mostra a
associação entre o número de segmentos comprometidos e a fração de
ejeção ventricular esquerda.
Tabela 3 - Correlação da quantidade de realce tardio com a fração de
ejeção (FE) e com o escore de cálcio (EC).
Variáveis

N

Coeficiente

P valor

FE

36

-0,5201

0,0011

EC

36

-0,0419

0,8084

Figura 18 - Gráfico: Bloxplot da FE pelo ecocardiograma (ECO) e número
de segmentos de Realce Tardio (RT).
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O escore de cálcio encontrado foi de 19,06 ± 40,72, tendo sido maior
do que 0 em 11 casos. Foi possível analisar as artérias coronárias em todos
os casos, havia placa de ateroma de qualquer grau em 11 pacientes e foram
encontradas placas que se estimassem como reduzindo em , pelo menos,
50% a luz do vaso em dois destes casos, nenhuma delas criticas. A
comparação destes achados da tomografia com a fração de ejeção do
ventrículo esquerdo medida pela ecocardiografia não mostrou nenhum tipo
de correlação. Não houve, tampouco, relação entre os segmentos
comprometidos por realce e a presença de obstruções significativas nas
artérias coronárias (Tabela 5).
Tabela 4 - Associação entre o número de segmentos acometidos com
realce tardio com o grau de estenose coronária.
Número Total
Total
Placa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

<50

5

100

0

0

4

100

5

100

5

83,3

6

85,7

4

100

3

100

2

>50

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16,7

1

14,3

0

0

0

0

0

Total

5

100

0

---

4

100

5

100

6

100

7

100

4

100

3

100

2

%

N

100 34
0

%
94,4

2

5,6

100 36

100

P valor = 0,7369

Da mesma forma que ocorreu com a existência de DAC, não houve
influência da presença e do tipo de fatores de risco para a presença de
DAC, que, tampouco, influenciaram a fração de ejeção do ventrículo
esquerdo.

7 DISCUSSÃO

7 DISCUSSÃO

7

55

DISCUSSÃO

Nossa amostra era composta por pacientes com diagnóstico
confirmado de Doença de Chagas e com fração de ejecão menor do que
50%, uma população de alto risco para a presença de fibrose miocárdica.
Nestes casos, a tomografia computadorizada identificou a presença de
realce tardio em 31 (86,1%) dos casos. Além disso, houve associação entre
o grau de redução da fração de ejeção e a presença de realce tardio, o que
permite inferir que o realce traduzia a presença de fibrose induzida pelo
agente infeccioso. Para nosso conhecimento, este foi o primeiro estudo a
identificar e quantificar fibrose miocárdica in vivo pela técnica de realce
tardio pela tomografia em pacientes chagásicos.
Embora o padrão-ouro para avaliação de fibrose miocárdica ainda seja
a ressonância magnética, a tomografia computadorizada pode ser uma
alternativa interessante em pacientes com contraindicação formal à
Ressonância Magnética Cardíaca (RMC), como pacientes portadores e
dependentes de marca-passo, desfibrilador cardioversor implantável ou
claustrofóbicos. A tomografia tem a vantagem adicional de permitir a
exclusão de doença arterial coronária nos casos em que a suspeita clínica
desta entidade é justificada.
A exposição à radiação é uma clara desvantagem quando comparado
ao uso da RMC. No entanto, com tomógrafos mais modernos, a dose de
radiação vem sendo reduzida progressivamente, permitindo a investigação
de fibrose de forma mais segura, o que tem estimulado o emprego da
tomografia para o diagnóstico de fibrose miocárdica em diferentes condições
clínicas.
Estudos recentes em pacientes infartados demonstraram que a
tomografia computadorizada é capaz de identificar áreas de fibrose
miocárdica de forma similar à RMC, com íntima relação entre a artéria
relacionada ao evento e o território no qual se observa a presença de fibrose
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miocárdica105. Há boa correlação entre as técnicas de ambos os métodos,
com resultados que sugerem que a tomografia possa ser aplicada para este
fim na prática clínica.
Shiozaki (2011)106,107 demonstrou, em um recente e bem delineado
estudo, a equivalência da análise de áreas de realce tardio pela RM e pela
TC ao aplicar e comparar ambos os métodos em pacientes com
cardiomiopatia hipertrófica, o que reforça a validade e aplicabilidade da
Tomografia em detectar áreas de fibrose tanto na cardiopatia isquêmica
quanto nas cardiomiopatias.
Os resultados destes trabalhos confirmam a importância de se
identificar e quantificar a presença de fibrose como elemento preditor de
eventos, ao mesmo tempo em que sugerem o papel potencial da tomografia
e nos estimularam a realizar este trabalho.
Estudos anatomopatológicos confirmam a presença de áreas de
fibrose miocárdica na miocardiopatia chagásica, com infiltrado mononuclear
rodeado de miócitos em diferentes fases de degeneração, necrose e fibrose
interpretadas como lesões causadas não pelo dano direto do parasita
porque parasitas intactos são raramente detectados. A presença de fibrose
focal e difusa existe no miocárdio e no sistema de condução. Locais com
maior incidência de fibrose foram observados: no ápice do ventrículo
esquerdo e nos segmento basais, ínfero laterais e antero lateral, o que está
de acordo com os padrões de realce encontrado na amostra de pacientes
desse estudo.
A presença de fibrose miocárdica em chagásicos pela RM já foi
avaliada por Rochitte e col. (2012)108, que demonstraram a presença de
áreas de fibrose e a sua relação inversa com a fração de ejeção. Estes
autores também demonstraram importante correlação entre a quantidade de
fibrose com os fatores prognósticos clássicos de cardiomiopatia chagásica,
e demonstraram que o realce tardio era marcador de gravidade da doença e
o dano tecidual poderia estar presente mesmo em pacientes na fase
subclínica da doença.
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Em nossa amostra de 36 pacientes analisados, a presença de realce
tardio, independente de sua quantificação, foi encontrado em 31 pacientes
acometendo, preferencialmente, os segmentos ínfero lateral e apical, o que
está de acordo com os estudos anatomopatológicos109,110 e que reproduz os
estudos feitos com RM111.
O

expressivo

progresso

experimentado

pela

tomografia

dá

perspectivas favoráveis ao uso clínico com crescente qualidade de imagem
e, de modo destacado, para a segurança do paciente. Evolução na
tecnologia dos tubos geradores de raios X, bem como nos detectores de
radiação, tem possibilitado obter coberturas de segmentos mais extensos,
com cortes finos e com dose de radiação cada vez menor. Com as
mudanças introduzidas, logra-se melhor controle do momento em que se
emprega maior ou menor dose de radiação (modulação) e, de modo
especial, facultam a aquisição prospectiva com eficácia. Neste tipo de
registro de imagens, a emissão de raios X é deflagrada após o registro da
onda R, o que limita o tempo de exposição aos raios emitidos, mas permite
a obtenção de imagens ao final de diástole, que é o período considerado
ideal para a documentação das artérias coronárias no momento em que
este tipo de procedimento é mais recomendado. Além disso, houve avanços
também na possibilidade de se obter informações adicionais a partir do feixe
de raios emitidos, no processo conhecido como imagem espectral, bem
como modelos matemáticos teóricos, os quais fazem com que seja possível
a composição de imagens com doses de raios X cada vez menos intensos,
sem que isto leve à perda da qualidade de imagem112.
Devido a estas evoluções, a tomografia passa a ser considerada não
apenas para exame não invasivo para a avaliação de doença obstrutiva
coronária, área na qual ele já apresenta excelência para a aplicação clínica,
mas também pode ser utilizado para a caracterização tecidual. Alguns
serviços têm apresentado bons resultados na caracterização do ateroma e,
até mesmo, na tipificação da parede do vaso. Desta forma, tem-se, hoje, a
possibilidade de detectar doença coronária significativa (maior 50%) com
boa acurácia, alta sensibilidade (82-99%) e especificidade (94-98%),
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resultados que traduzem o principal uso clínico do exame 115-121. O elevado
valor preditivo negativo do método (95-99%) o torna particularmente útil na
exclusão de doença coronária obstrutiva, de modo especial, nos pacientes
com perfil de risco intermediário. Contudo, alguns autores também
demonstraram que a interação dos raios X nos diferentes tecidos humanos
podem ser interessantes na tentativa de elucidar os componentes de placas
de ateroma em diferentes estágios de evolução clínica da DAC 113-119.
Esta propriedade do exame fez com que se tentasse encontrar tecido
miocárdico lesado, ou determinar a presença de fibrose em pacientes com
diferentes

tipos

de

cardiopatia120.

Embora

com

resultados

iniciais

animadores, a maior experiência obtida com este tipo de imagem
compreende os pacientes com DAC conhecida ou suspeita, condição na
qual o padrão de realce encontrado é conhecido e semelhante ao visto pela
ressonância

magnética,

com

comprometimento

preferencialmente

subendocárdico, ou transmural, e respeitando a distribuição dos vasos
coronários epicárdicos121.
Trabalhos anteriores, inclusive de nosso meio, demonstraram que esta
abordagem pode ser útil em diferentes cardiopatias, mas nosso estudo foi
pioneiro em aplicar esta tecnologia a casos de portadores de cardiopatia
chagásica, com déficit da função sistólica do ventrículo esquerdo 107,108,121,122.
Nossa pesquisa apresentou alguns resultados que desejamos
destacar. Documentamos baixa incidência de DAC, mesmo nos casos em
que havia fatores de risco nos quais esta doença poderia ser considerada.
Este achado foi relevante, pois permitiu excluir a obstrução coronária como
motivo para a presença de realce tardio, mesmo nos pacientes que
apresentavam hiper-intensidade de sinal transmural, que pode ser resultado
de evento isquêmico prévio. Mesmo nos casos em que se revelou a
presença de DAC significativa, não havia relação entre a presença do
defeito e o território nutrido por este vaso, o que nos permitiu concluir que,
na nossa amostra, a tomografia foi capaz de revelar a presença de dano ao
miocárdio provocado pela Doença de Chagas.
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O fato de que a correlação entre a presença e a extensão do realce
eram inversamente proporcionais à fração de ejeção encontrada também
merece comentários. Embora não intensa, esta associação permite inferir
que a presença de hiper-intensidade de sinal no miocárdio de pacientes com
esta cardiopatia é um indicador do grau de dano ao miocárdio, conforme
documentado pela pior contratilidade ventricular. Por outro lado, o fato de
que a correlação entre os dois achados não é tão intensa pode significar
que

mecanismos

compensatórios,

tais

como

a

hipercontratilidade

compensatória e o próprio aumento do volume ventricular, dentre outros,
possam ser úteis para compensar a destruição do miocárdio provocada pelo
parasita e, assim, impedir reduções mais dramáticas do débito cardíaco.
Ainda é possível especular que as condições atuais de resolução temporal e
espacial da tomografia tenham precisão abaixo do ideal para quantificar o
volume de fibrose efetivamente presente e que a concentração de contraste
nos locais que contenham fibrose induza a equívocos na estimativa da área
comprometida. Se for este o caso, pode-se esperar que o progresso
tecnológico, com aprimoramento dos parâmetros de imagem utilizados, leve
a resultados ainda mais favoráveis. De qualquer modo, ainda são
necessários mais estudos para esclarecer o motivo pelo qual esta relação,
embora estatisticamente significante, foi fraca. Nosso estudo apenas relatou
o fato encontrado na população estudada.
Por outro lado, o impacto da fibrose sobre a contratilidade ventricular
por nós relatados tem relevância clínica, já que, habitualmente, a piora da
fração de ejeção é considerada um fator de mal prognóstico para estes
pacientes. A miocardiopatia chagásica pode ter uma grande variedade de
manifestações clínicas, mas a maioria é resultante de agressão ao
miocárdio, com o surgimento de lesões fibróticas segmentares. Quando esta
agressão é limitada, anormalidades ventriculares podem não ser vistas por
métodos de menor acurácia e é importante lembrar que as áreas de
contratilidade segmentar anormal podem preceder o surgimento de
sintomas e sinais de cardiopatia Chagásica. Rochitte e colaboradores,
utilizando a ressonância magnética108 demonstraram que até 40% de

7 DISCUSSÃO

60

pacientes com eletrocardiograma normal que estão classificados como
forma indeterminada da doença, e que a princípio não recebem tratamento
ou acompanhamento rigoroso, possuem déficit de contração segmentar
devido a áreas de fibrose não observadas nos métodos tradicionais.
Segundo nossos resultados, a tomografia pode ser utilizada para este tipo
de avaliação, mesmo nos pacientes que não podem ser submetidos à
ressonância magnética, pois o exame mostrou-se capaz de identificar a
presença de fibrose e esta implicou em pior desempenho sistólico do
ventrículo esquerdo.
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CONCLUSÃO

A partir da análise dos dados encontrados no nosso estudo, é possível
concluir que:

1.

A tomografia permite identificar áreas de realce tardio no
miocárdio de pacientes com Cardiopatia Chagásica e com
disfunção contrátil do ventrículo esquerdo;

2.

Havia correlação estatisticamente significante entre a presença e
a extensão dos segmentos com realce tardio, e a fração de
ejeção medida pelo ecocardiograma;

3.

Não houve associação entre a presença de realce tardio e a
existência de coronariopatia obstrutiva;

4.

A presença de aterosclerose coronária, conforme a avaliação
pelo escore de cálcio, nesta população, foi reduzida, observado
em 11 dos 36 pacientes de nossa amostra;

5.

A prevalência de coronariopatia obstrutiva nesta população foi
reduzida, não observada em nenhum dos pacientes de nossa
amostra.
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