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RESUMO 
 

Introdução: A doença de Chagas é muito prevalente na América Latina e é uma grande causadora 

de perda funcional e morte devido às suas complicações crônicas, dentre as quais destaca-se a 

cardiomiopatia chagásica crônica (CCC). Sendo o transplante de coração a única possibilidade 

consolidada de tratamento curativo, é necessário o desenvolvimento de outras abordagens 

terapêuticas.  

Objetivos: Realizar uma revisão sistemática da literatura avaliando a eficácia dos tratamentos 

vigentes para a cardiomiopatia chagásica crônica. Identificar abordagens promissoras e lacunas no 

conhecimento científico de forma a guiar estudos futuros. 

Metodologia: Revisão sistemática de literatura na qual foram analisados ensaios clínicos e estudos 

observacionais (coorte ou caso-controle) relatando os desfechos clínicos de abordagens terapêuticas 

para a cardiomiopatia chagásica crônica em humanos. Foram considerados apenas artigos em inglês, 

português ou espanhol nas bases de dados Scielo, MEDLINE/PubMed e LILACS. 

Resultados e conclusões: Foram incluídos 9 artigos de acordo com os critérios de inclusão e 

exclusão. Os nitroderivados utilizados no tratamento da fase aguda da doença de Chagas não se 

mostraram eficazes para a cardiomiopatia chagásica crônica estabelecida. A terapia com beta-

bloqueadores e inibidores do eixo renina-angiotensina-aldosterona, importada do tratamento padrão 

para insuficiência cardíaca, mostrou benefício na cardiopatia chagásica crônica. O tratamento com 

transplante de células tronco e G-CSF (fator estimulador de colônias de granulócitos), assim como a 

terapia de reabilitação cardíaca, podem ter resultados favoráveis na cardiopatia chagásica crônica, 

porém são necessários estudo de maior porte para avaliação de eficácia. 

 

Palavras Chave: 1. Doença de Chagas; 2. Cardiomiopatia Chagásica; 3. Terapêutica. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Realizar uma revisão sistemática da literatura avaliando a eficácia dos tratamentos vigentes para a 

cardiomiopatia chagásica crônica. 

 

OBJETIVO SECUNDÁRIO 

 

Identificar abordagens terapêuticas promissoras e lacunas no conhecimento científico com relação ao 

tratamento da cardiomiopatia chagásica crônica, de forma a guiar estudos futuros. 
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INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é muito prevalente na 

América Latina, onde há cerca de 5 a 6 milhões de infectados, surgindo 36.000 casos novos a cada 

ano. Devido às suas complicações crônicas, que acometem a cerca de um terço dos infectados, a 

doença de Chagas é uma grande causa de perda funcional e morte1. Dentre estas, destaca-se a 

cardiomiopatia chagásica crônica (CCC), a qual apresenta elevada mortalidade por levar à 

insuficiência cardíaca e arritmias, sendo a única terapêutica existente o transplante de coração, que é 

raramente factível2. Dada a sua elevada morbimortalidade e a inexistência de medidas terapêuticas 

efetivas, é importante o desenvolvimento de tratamentos que reduzam a deterioração cardíaca na 

CCC. 

Apesar de se tratar de uma doença de prevalência elevada e com importante 

morbimortalidade, pouco se sabe acerca do tratamento específico para a doença de Chagas e, em 

particular, da cardiomiopatia chagásica crônica. A terapêutica comumente utilizada é importada do 

tratamento padrão para insuficiência cardíaca, porém, sabe-se que a doença de Chagas apresenta 

características particulares em comparação às outras formas de insuficiência cardíaca, havendo 

inclusive maior taxa de mortalidade e evolução mais desfavorável quando comparada às outras 

etiologias2. Diante disso, é importante desenvolver estratégias terapêuticas que se mostrem eficazes 

especificamente para a cardiomiopatia chagásica crônica. 

Diversos estudos já foram feitos para avaliar a eficácia do uso de benznidazol e nifurtimax na 

fase crônica da Doença de Chagas, drogas tripanocidas nitroderivadas que são classicamente 

utilizadas e tem eficácia comprovada para tratamento da fase aguda da infecção. Há evidências, 

embora não consolidadas, de que os nitroderivados podem também reduzir a conversão de indivíduos 

da forma crônica indeterminada (assintomática) para a forma cardíaca da doença3,4,5,6,18. Porém, para 

a CCC estabelecida, não foi identificado benefício do uso de benznidazol no ensaio clínico 

randomizado multicêntrico publicado em 2015 por Morillo e colegas, chamado “BENEFIT” (The 

Benznidazole Evaluation for Interrupting Trypanosomiasis), apesar de notadamente haver a redução 

da parasitemia7. 

Os resultados insatisfatórios da terapia farmacológica de eliminação do agente etiológico para 

a fase crônica da doença de Chagas sugerem que outros mecanismos além da lesão ativa pelo 

Trypanosoma cruzi devem estar envolvidos na patogenia. Uma vertente de pesquisa atualmente 

investiga a participação do sistema imune na doença, considerando que a reação exacerbada do 

hospedeiro à presença do protozoário pode ter papel importante na lesão dos órgãos-alvo. Guiados 

por essa hipótese, estudos experimentais no ramo da imunoterapia estão sendo desenvolvidos, 
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utilizando intervenções como o transplante de células-tronco e a administração de citocinas, visando 

modular a resposta do hospedeiro e reduzir a progressão da lesão cardíaca. Outras abordagens 

farmacológicas, como o uso de aspirina8, também estão sendo estudadas experimentalmente. 

A presente revisão sistemática se propõe a analisar os estudos sobre tratamentos, 

farmacológicos ou não, para a cardiomiopatia chagásica crônica estabelecida. 
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METODOLOGIA 

DESENHO DO ESTUDO 

Revisão sistemática de literatura 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

A estratégia de busca foi baseada no contexto PPR (problema, preditor e resultado) na 

base de dados MEDLINE/PubMed, LILACS e Scielo. Os itens do PPR são relacionados aos 

descritores nos Quadros 2 e 3. 

A seleção dos estudos foi efetivada por meio de três triagens: por títulos, por resumos e pela 

leitura completa do artigo. Os estudos que preencheram os critérios de inclusão após as três 

triagens foram inseridos na revisão. 

 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram considerados para esta revisão sistemática ensaios clínicos e estudos observacionais 

(coorte ou caso-controle) sobre abordagens terapêuticas para a cardiomiopatia chagásica crônica 

estabelecida em humanos, nos quais sejam relatados desfechos clínicos referentes à função 

cardíaca. Foram considerados apenas artigos publicados em inglês, português ou espanhol.  

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos: 

1. Revisões de literatura e editoriais 

2. Relatos de caso 

3. Artigos disponíveis apenas em forma de resumo (abstracts) 

4. Artigos em línguas que não sejam inglês/português/espanhol 

5. Estudos envolvendo animais 

6. Estudos sobre tratamentos cirúrgicos 

7. Estudos não envolvendo pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica estabelecida 

8. Estudos direcionados para o tratamento das disfunções elétricas da CCC.  
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Quadro 2: Questão – Quais as abordagens terapêuticas existentes e seus desfechos clínicos no 

tratamento da cardiomiopatia chagásica crônica? 

 

(P) PROBLEMA (P) PREDITOR (R) RESULTADO 

CARDIOMIOPATIA 

CHAGÁSICA CRÔNICA 

TERAPÊUTICAS TRATAMENTO 

Descritores Descritores Descritores 

(Chagas Cardiomyopathy 

OR Trypanosomiasis, 

Cardiovascular OR 

Cardiovascular 

Trypanosomiasis OR 

Chagas' Cardiomyopathy 

OR Cardiomyopathy, 

Chagas' OR 

Cardiomyopathy, Chagas 

OR Myocarditis, Chagas) 

(Therapeutics OR 

Therapeutic OR 

Therapy OR 

Therapies OR 

Treatment OR 

Treatments) 

(Treatment Outcome OR Outcome, 

Treatment OR Clinical Effectiveness OR 

Clinical Effectiveness OR Effectiveness, 

Clinical OR Effectivenesses, Clinical OR 

Patient-Relevant Outcome OR Outcome, 

Patient-Relevant OR Outcomes, Patient-

Relevant OR Patient Relevant Outcome OR 

Patient-Relevant Outcomes OR Clinical 

Efficacy OR Efficacy, Clinical OR 

Treatment Effectiveness OR Effectiveness, 

Treatment OR Treatment Efficacy OR 

Efficacy, Treatment OR Rehabilitation 

Outcome OR Outcome, Rehabilitation) 

 

 

 

Quadro 3. Estratégias de busca nas bases de dados SCIELO e LILACS. 

 

Banco de 

dados 

Sintaxe Número 

de artigos 

SCIELO (Chagas Cardiomyopathy) OR (Cardiomiopatia Chagásica) OR 

(Miocardiopatia Chagásica) AND (Therapeutics) OR (Therapeutic) OR 

(Terapêutica) OR (Treatment) OR (Therapy) AND (Desfechos do 

tratamento) OR (Treatment outcomes) OR (Outcome) OR 

(Effectiveness) 

10 

LILACS (ti:(chagas cardiomyopathy)) OR (ti:(cardiomiopatia chagásica)) OR 

(ti:(miocardiopatia chagásica)) AND (tw:(T)) OR (tw:(therapeutics)) 

OR (tw:(therapeutic)) OR (tw:(terapêuticas)) OR (tw:(terapia)) OR 

(tw:(therapy)) OR (tw:(tratamiento)) AND (tw:(desfechos do 

tratamento)) OR (tw:(treatment outcomes)) OR (tw:(resultados del 

tratamiento)) (tw:(outcomes)) (tw:(resultados)) 

1 

 

ELEÇÃO DOS ARTIGOS E AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Foi realizada a seleção dos estudos encontrados nas bases de dados por dois revisores 

(pesquisador e orientador científico) através de avaliação inicial de título e resumo, seguida de 

leitura do artigo integral quando identificado como potencialmente elegível.  

Para avaliação da qualidade metodológica dos ensaios clínicos randomizados controlados 

utilizou-se o escore Jadad, e para estudos observacionais, o instrumento de avaliação crítica 

utilizado foi a escala de avaliação Newcastle-Ottawa.  
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ASPECTOS DEONTOLÓGICOS E ÉTICOS  

Foram incluídos na revisão apenas artigos que tenham sido aprovados pelos respectivos 

comitês de ética em pesquisa dos locais de coleta de dados. Para este presente estudo, em acordo 

com a Resolução CNS- MS, número 466 de 2012, não é necessária a análise pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP). 
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RESULTADOS 

 

A última pesquisa foi realizada no dia de 15 de outubro de 2018. 

 

BUSCA NO MEDLINE 

Seguindo a metodologia de busca descrita no Quadro 1 e utilizando a home page 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, os artigos encontrados ao final de cada passo da pesquisa 

estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultado da pesquisa da literatura orientada pela questão no 

contexto PPR (Problema/Preditor/Resultado) usando a base de dados 

MEDLINE/PubMed 

 PASSOS DA 

PESQUISA 

SINTAXE NÚMERO 

DE 

ARTIGOS 

#1 Selecionar 

artigos que se 

referem a 

Cardiomiopatia 

Chagásica 

Crônica 

(Chagas Cardiomyopathy OR 

Trypanosomiasis, Cardiovascular OR 

Cardiovascular Trypanosomiasis OR 

Chagas' Cardiomyopathy OR 

Cardiomyopathy, Chagas' OR 

Cardiomyopathy, Chagas OR 

Myocarditis, Chagas) 

2766 

  

#2 Selecionar 

artigos que se 

referem a 

Tratamento 

(Therapeutics OR Therapeutic OR 

Therapy OR Therapies OR Treatment 

OR Treatments) 

10186854 

#3 Selecionar 

artigos que se 

referem a 

Desfechos 

Clínicos 

(Treatment Outcome OR Outcome, 

Treatment OR Clinical Effectiveness 

OR Clinical Effectiveness OR 

Effectiveness, Clinical OR 

Effectivenesses, Clinical OR Patient-

Relevant Outcome OR Outcome, 

Patient-Relevant OR Outcomes, 

Patient-Relevant OR Patient Relevant 

Outcome OR Patient-Relevant 

Outcomes OR Clinical Efficacy OR 

Efficacy, Clinical OR Treatment 

Effectiveness OR Effectiveness, 

Treatment OR Treatment Efficacy OR 

Efficacy, Treatment OR Rehabilitation 

Outcome OR Outcome, Rehabilitation) 

1544496 

#4 Combina os 3 

itens do PPR 

#1 AND #2 AND #3” 202 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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A ferramenta “Medical Subject Headings” (MeSH) da base de dados MEDLINE/PubMed foi 

utilizada. Segue a definição dos termos selecionados: 

 

• Chagas Cardiomyopathy 

“A disease of the cardiac muscle developed subsequent to the initial protozoan infection by 

Trypanosoma cruzi. After infection, less than 10% develop acute illness such as myocarditis 

(mostly in children). The disease then enters a latent phase without clinical symptoms until about 

20 years later. Myocardial symptoms of advanced chagas disease include conduction defects 

(heart block) and cardiomegaly.” 

 

• Therapeutics 

    “Procedures concerned with the remedial treatment or prevention of diseases.” 

 

• Treatment Outcome 

“Evaluation undertaken to assess the results or consequences of management and procedures 

used in combating disease in order to determine the efficacy, effectiveness, safety, and 

practicability of these interventions in individual cases or series.” 

 

BUSCA NO LILACS 

De acordo com a metodologia de busca descrita preconizada no Quadro 2 e utilizando a 

página http://lilacs.bvsalud.org/, foi encontrado 1 artigo, o qual foi excluído por fugir ao tema.  

 

BUSCA NO SCIELO 

Seguindo a metodologia descrita no Quadro 2 e utilizando a página 

http://www.scielo.org/php/index.php, foram encontrados 10 artigos. Destes, 9 foram excluídos após 

leitura de título e resumo por fugirem ao tema, e 1 se tratava de artigo repetido da busca na base de 

dados PubMed. 

 

ARTIGOS SELECIONADOS 

Através das buscas nas bases de dados (PubMed, LILACS e SCIELO) foram encontrados um 

total de 212 artigos, após eliminação de duplicados. Com a leitura dos títulos e resumos (abstracts) e 

aplicando os critérios de exclusão e inclusão, foram pré-selecionados 13 artigos. Após a leitura 

integral, 1 artigo foi excluído por estar disponível apenas como resumo, e 3 por não preencher os 

critérios pré-definidos (Anexo 1). Os restantes 9 artigos foram incluídos na revisão sistemática, 

conforme o fluxograma abaixo: 

http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.scielo.org/php/index.php
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Figura 1 – fluxograma das diferentes fases de seleção dos artigos para a revisão sistemática. 

 

Tabela 2 – Artigos selecionados para revisão sistemática 

Autor Título Ano de publicação 

Viotti R et al. Treatment of chronic Chagas' disease 

with benznidazole: clinical and 

serologic evolution of patients with 

long-term follow-up 

1994 

Lauria-Pires L et al. Progressive chronic Chagas heart 

disease ten years after treatment with 

anti-Trypanosoma cruzi 

nitroderivatives 

2000 

Vilas-Boas F et al. Early results of bone marrow cell 

transplantation to the myocardium of 

patients with heart failure due to 

Chagas disease  

2006 

Botoni FA et al. A randomized trial of carvedilol after 

renin-angiotensin system inhibition in 

chronic Chagas cardiomyopathy   

2007 

Issa VS et al. Beta-blocker therapy and mortality of 

patients with Chagas cardiomyopathy: 

a subanalysis of the REMADHE 

2010 
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prospective trial 

Bestetti RB et al. Effects of B-Blockers on outcome of 

patients with Chagas' cardiomyopathy 

with chronic heart failure 

2011 

Vilas-Boas F et al. Bone marrow cell transplantation in 

Chagas' disease heart failure: report of 

the first human experience 

2011 

Morillo CA et al. Randomized Trial of Benznidazole for 

Chronic Chagas' Cardiomyopathy 

2015 

Mediano MF et al. Cardiac rehabilitation program in 

patients with Chagas heart failure: a 

single-arm pilot study 

2016 

 

 

Tabela 3 - Sistematização dos resultados dos artigos revisados 

Autor/Ano Título Desenho de estudo Síntese dos métodos e resultados 

Viotti R et al. 

/ 1994 
Treatment of chronic 

Chagas' disease with 

benznidazole: clinical 

and serologic evolution 

of patients with long-

term follow-up 

Coorte 201 pacientes com a forma 

indeterminada ou cardíaca da doença de 

Chagas foram incluídos.  

Após uma média de 8 anos de 

seguimento, no grupo tratado com 

benznidazol (n=131) por 30 dias, houve 

menor taxa de surgimento de alterações 

no ECG e deterioração clínica, assim 

como maior taxa de soroconversão 

negativa e redução da titulação de 

anticorpos anti-T cruzi, em comparação 

ao grupo não tratado (n=70). 

    

Lauria-Pires 

L et al / 2000 
Progressive chronic 

Chagas heart disease ten 

years after treatment with 

anti-Trypanosoma cruzi 

nitroderivatives  

Coorte 91 pacientes com a forma indeterminada 

ou cardíaca da doença de Chagas, e 41 

controles soronegativos, foram 

incluídos. 

Foram divididos em: soropositivos 

tratados com benznidazol ou nifurtimox 

(n=45), soropositivos não tratados 

(n=46), e controles soronegativos 

(n=41), sendo todos reavaliados 10 anos 

após o período de tratamento.  

Não houve benefício no grupo tratado 

com relação ao não tratado no que diz 

respeito à parasitemia, aos marcadores 

sorológicos ou a alterações 

eletrocardiográficas ou 

ecocardiográficas. 
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Vilas-Boas F 

et al. / 2006 
Resultados Iniciais do 

Transplante de Células 

de Medula Óssea para o 

Miocárdio de Pacientes 

com Insuficiência 

Cardíaca de Etiologia 

Chagásica 

Ensaio clínico não 

controlado de fase 1  

28 pacientes com cardiomiopatia 

chagásica crônica sintomática foram 

incluídos. 

Os pacientes receberam a administração 

intracoronariana de células-tronco 

obtidas da própria medula óssea, sendo 

posteriormente tratados com injeções 

diárias de G-CSF por 30 dias.  

Foi observada a melhora do 

desempenho no teste de caminhada de 6 

minutos, na fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo, na qualidade de 

vida, na classe funcional da 

insuficiência cardíaca e nos níveis 

séricos de sódio. 

Botoni FA et 

al. / 2007 
A randomized trial of 

carvedilol after renin-

angiotensin system 

inhibition in chronic 

Chagas cardiomyopathy 

Ensaio clínico 

randomizado, duplo-cego, 

e controlado por placebo, 

de fase 2 

42 pacientes com de cardiomiopatia 

chagásica crônica foram incluídos. 

Foram divididos 2 em grupos: carvedilol 

(n=20) ou placebo (n=19). Foi avaliada 

a mudança na fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo como objetivo 

primário.  

Houve melhora significativa no estrato 

de fração de ejeção abaixo de 45% com 

a terapia inicial de enalapril e 

espironolactona. Não foi observada 

melhora estatisticamente significante 

após a adição do carvedilol. 

Issa VS et al. / 

2010 
Beta-blocker therapy and 

mortality of patients with 

Chagas cardiomyopathy: 

a subanalysis of the 

REMADHE prospective 

trial 

Subanálise de dados Foi feita uma subanálise do banco de 

dados do estudo REMADHE, utilizando 

dados de 68 de pacientes com 

cardiomiopatia chagásica crônica. 

Os pacientes foram divididos em 2 

estratos: em uso de beta-bloqueador 

(n=24) ou não (n=44). 

Como desfecho primário observou-se a 

ocorrência de morte ou necessidade de 

transplante. A sobrevida dos pacientes 

em tratamento com beta-bloqueador foi 

estatisticamente significativa. 

O grupo que recebia terapia com beta-

bloqueador apresentou sobrevida 

equiparável à de outras etiologias de 

insuficiência cardíaca, enquanto o grupo 

que não recebia apresentou sobrevida 

inferior. 

Bestetti RB et 

al. / 2011 
Effects of B-Blockers on 

outcome of patients with 

Chagas' cardiomyopathy 

with chronic heart failure 

Coorte  231 pacientes com cardiomiopatia 

chagásica crônica foram incluídos, dos 

quais 49% (114) utilizavam beta-

bloqueador, e 51% (117) não. O tempo 

médio de seguimento foi de 19 meses. 

O uso de beta-bloqueador (carvedilol ou 

metoprolol) teve associação negativa 

com mortalidade.  

Entre os pacientes mais graves (classe 
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funcional NYHA IV), o uso de 

carvedilol em doses elevadas, acima de 

9.375 mg ao dia, esteve associado à 

redução significativa de mortalidade, em 

comparação àqueles sem uso de 

carvedilol. 

Vilas-Boas F 

et al. / 2011 
Bone marrow cell 

transplantation in 

Chagas' disease heart 

failure: report of the first 

human experience 

Estudo clínico não 

controlado de fase 1 

28 pacientes com cardiomiopatia 

chagásica crônica foram incluídos. 

Os pacientes foram submetidos ao 

transplante de células da medula óssea 

através de injeção coronariana. Foram 

avaliadas a classe funcional, a fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), a 

qualidade de vida, arritmias e 

parâmetros laboratoriais.  

Houve melhora significativa da FEVE, 

assim como da fração de ejeção, teste de 

caminhada e escores de qualidade de 

vida. Não houve alterações nos 

marcadores laboratoriais. 

Morillo CA et 

al. / 2015 
Randomized Trial of 

Benznidazole for 

Chronic Chagas' 

Cardiomyopathy 

Ensaio clínico 

randomizado, duplo-cego, 

controlado por placebo, 

multicêntrico, fase 3 

2854 pacientes com cardiomiopatia 

chagásica crônica foram incluídos. 

Dois grupos foram comparados: 

tratamento com benznidazol (n=1431) e 

placebo (n=1432). 

A terapia com benznidazol reduziu a 

taxa de detecção parasitária mas não 

esteve associada a melhora clínica em 5 

anos de seguimento. 

Mediano MF 

et al. / 2016 
Cardiac rehabilitation 

program in patients with 

Chagas heart failure: a 

single-arm pilot study 

Ensaio clínico não 

controlado de fase 1 

12 pacientes com cardiomiopatia 

chagásica crônica foram incluídos. 

Os pacientes foram submetidos ao 

programa de reabilitação cardíaca, 

envolvendo 8 meses de atividade física 

em 3 sessões semanais de 60 minutos 

cada, além de aconselhamento 

nutricional e farmacológico. 

Aos 4 meses de intervenção, foi 

observada melhora da capacidade 

funcional, a qual não se manteve ao fim 

do estudo. 

7 pacientes concluíram o estudo, 

apresentando melhora, após o fim da 

intervenção, da fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo (FEVE), e da força 

muscular respiratória avaliada por 

manovacuometria.  
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DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS 

 

Artigo 1: Viotti R et al. Treatment of chronic Chagas' disease with benznidazole: clinical and 

serologic evolution of patients with long-term follow-up. 1994.  

 

O estudo foi realizado com pacientes com infecção crônica clínica ou subclínica pelo T. cruzi, 

sendo 131 tratados com benznidazol por 30 dias, e 70 controles não tratados.  

Este estudo envolveu pacientes com a forma indeterminada da doença de Chagas ou com 

cardiomiopatia chagásica crônica estabelecida. O acompanhamento foi feito por um período mínimo 

de 5 anos, durante o qual foram avaliados: surgimento de novas alterações eletrocardiográficas, 

alterações dos parâmetros clínicos, evolução sorológica e títulos de anticorpos anti-T. cruzi.  

No grupo tratado, houve menor taxa de surgimento de alterações no ECG (P < 0.001) e 

deterioração clínica, assim como maior taxa de soroconversão negativa (P < 0.02) e redução da 

titulação de anticorpos (P < 0.01). 

 

Artigo 2: Lauria-Pires L et al. Progressive chronic Chagas heart disease ten years after treatment 

with anti-Trypanosoma cruzi nitroderivatives, 2010.  

 

O estudo envolveu 91 pacientes com sorologias positivas para T. cruzi, sendo 45 pacientes 

tratados com benznidazol ou nifurtimox, e 46 pacientes não tratados, além de 41 controles 

soronegativos. Todos foram reavaliados 10 anos após o período de tratamento.  

Foram incluídos pacientes com infecção crônica pelo T. cruzi, não especificado quantos 

apresentavam doença clínica. Além disso, não houve adesão plena ao tratamento avaliado.  

Não houve benefício no grupo tratado com relação ao não tratado no que diz respeito à 

parasitemia, aos marcadores sorológicos ou a alterações eletrocardiográficas ou ecocardiográficas. 

 

Artigo 3: Vilas-Boas F et al. Resultados Iniciais do Transplante de Células de Medula Óssea para o 

Miocárdio de Pacientes com Insuficiência Cardíaca de Etiologia Chagásica. 2006.  

 

Nesse ensaio clínico não controlado, não cego, de fase 1, foram incluídos 28 pacientes com 

cardiomiopatia chagásica crônica sintomática, em classe funcional III ou IV pela New York Heart 

Association (NYHA), apesar do tratamento padrão otimizado para insuficiência cardíaca. 

Os pacientes receberam a administração intracoronariana de células-tronco obtidas da própria 

medula óssea, sendo posteriormente tratados com injeções diárias de G-CSF por 30 dias. Foram 
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avaliados os efeitos sobre a fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE), distância percorrida no 

teste de 6 minutos, qualidade de vida, classe funcional NYHA, efeitos arritmogênicos e bioquímicos. 

Como resultados preliminares, 2 meses após o tratamento foi observada a melhora do 

desempenho no teste de caminhada de 6 minutos (p = 0,003), na fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (p = 0,02), na qualidade de vida (P < 0,0001), na classe funcional NYHA (P < 0,0001) e 

nos níveis séricos de sódio (P < 0,0001). 

 

Artigo 4: Botoni FA et al. A randomized trial of carvedilol after renin-angiotensin system inhibition 

in chronic Chagas cardiomyopathy. 2007.  

 

Nesse ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, 42 pacientes 

portadores de cardiomiopatia chagásica crônica foram incluídos. Destes, 20 integraram o grupo de 

tratamento, e 19, o grupo placebo. 

Ambos grupos receberam 4 meses de tratamento de inibição do eixo renina-angiotensina, com 

enalapril e espironolactona, sendo posteriormente inserido carvedilol ou placebo durante mais 4 

meses. Foi avaliada a mudança na fração de ejeção do ventrículo esquerdo como objetivo primário, 

assim como outros parâmetros ecocardiográficos, pontuação no escore de Framingham, qualidade de 

vida, classe funcional NYHA, índices radiográficos, dosagens de BNP e citocinas, e segurança, como 

objetivos secundários.  

Com a introdução do tratamento com enalapril e espironolactona, houve melhora significativa 

do escore de Framingham (P = .001), qualidade de vida, índice cardiotorácico (P = .002), níveis de 

BNP (P = .032) e da citocina RANTES (P = 0.001). A fração de ejeção do ventrículo esquerdo teve 

melhora estatisticamente significante com o tratamento de inibição do eixo renina-angiotensina 

apenas dentro do subgrupo de fração de ejeção menor ou igual a 45% (P = .017).  

Após a adição do carvedilol, não foi observada melhora adicional de forma estatisticamente 

significante, havendo apenas uma tendência à melhora da fração de ejeção do ventrículo esquerdo no 

grupo que recebeu carvedilol (P = .094). 

 

Artigo 5: Issa VS et al. Beta-blocker therapy and mortality of patients with Chagas cardiomyopathy: 

a subanalysis of the REMADHE prospective trial. 2010. 

 

O estudo REMADHE incluiu 456 pacientes portadores de insuficiência cardíaca, dos quais 68 

(14,9%) apresentavam etiologia chagásica. Utilizando-se o banco de dados deste estudo, foi feita 

uma subanálise dos dados dos 68 participantes portadores de cardiomiopatia chagásica crônica, 
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estratificando-os em dois grupos: pacientes recebendo beta-bloqueador (24 ou 35,8%) ou não (44 ou 

64,2%).  

Como desfecho primário observou-se a ocorrência de morte ou necessidade de transplante. O 

desfecho primário ocorreu em 79,1% dos pacientes não tratados com beta-bloqueador, e em 45,8% 

dos tratados com beta-bloqueador, sendo a sobrevida dos pacientes em tratamento com beta-

bloqueador estatisticamente maior (P = 0.044). 

O estudo não foi desenhado para o desfecho avaliado nesta subanálise, porém os resultados 

descritos foram obtidos a partir de análise estatística adequada, com métodos de regressão avaliando 

riscos proporcionais.  

O grupo que recebia terapia com beta-bloqueador apresentou sobrevida equiparável à de 

outras etiologias de insuficiência cardíaca, enquanto o grupo que não recebia apresentou sobrevida 

inferior. 

 

Artigo 6: Bestetti RB et al. Effects of B-Blockers on outcome of patients with Chagas' 

cardiomyopathy with chronic heart failure. 2011. 

 

231 pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica foram incluídos, e acompanhados 

durante um tempo médio de seguimento de 19 meses. 10% dos pacientes faziam uso de metoprolol, 

39% faziam uso de carvedilol, e 51% não faziam terapia beta-bloqueadora.  

O uso de beta-bloqueador, tanto carvedilol quanto metoprolol, teve associação negativa com 

mortalidade (P < .0005), sendo identificada redução de mortalidade em até 66% (RR = 0.34).  

Entre os pacientes mais graves (classe funcional NYHA IV), o uso de carvedilol em doses 

elevadas, acima de 9.375 mg ao dia, esteve associado à redução significativa de mortalidade, em 

comparação àqueles sem uso de carvedilol ou em uso de doses menores (P = 0.021). 

 

Artigo 7: Vilas-Boas F et al. Bone marrow cell transplantation in Chagas' disease heart failure: 

report of the first human experience. 2011. 

  

Refere-se ao mesmo estudo clínico não controlado, não cego, de fase 1 relatado acima (Artigo 

3), no qual 28 pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica foram incluídos e submetidos ao 

transplante de células da medula óssea por injeção coronariana. 

A terapia com transplante de células-tronco mostrou-se segura na cardiomiopatia chagásica 

crônica. Como dados de eficácia, foram avaliadas a classe funcional, a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE), a qualidade de vida, arritmias e parâmetros laboratoriais, após 6 meses do 

procedimento.  
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Houve melhora significativa da FEVE (P < 0,03), assim como da classe funcional (P < 

0,001), desempenho no teste de caminhada (P < 0,01) e pontuação nos escores de qualidade de vida 

(P < 0,001). Não houve alterações nos marcadores laboratoriais. 

 

Artigo 8: Morillo CA et al. Randomized Trial of Benznidazole for Chronic Chagas' 

Cardiomyopathy. 2015. 

 

Neste ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, multicêntrico, de fase 

3, 2.854 pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica foram incluídos. Dois grupos foram 

comparados: tratamento com benznidazol (n=1.431) e placebo (n=1.423). O tratamento foi realizado 

por até 80 dias, com seguimento posterior de duração média de 5,4 anos.  

O desfecho primário avaliado foi a ocorrência de morte, parada cardiorrespiratória 

ressuscitada, taquicardia ventricular sustentada, inserção de marcapasso ou cardioversor-

desfibrilador implantável, transplante cardíaco, insuficiência cardíaca nova, acidente vascular 

cerebral ou outros eventos tromboembólicos. Ocorreu o desfecho primário em 27,5% dos pacientes 

no grupo de tratamento, contra 29,1% do grupo placebo, não havendo diferença estatística (P = 0.31). 

Como desfecho secundário, foi avaliada a taxa de detecção parasitária através de PCR (reação 

em cadeia da polimerase). A terapia com benznidazol reduziu a taxa de detecção parasitária, mas não 

esteve associada a redução da deterioração cardíaca em 5 anos de seguimento. 

 

Artigo 9: Mediano MF et al. Cardiac rehabilitation program in patients with Chagas heart failure: 

a single-arm pilot study. 2016. 

 

Foi realizado um ensaio clínico não controlado de fase 1, no qual 12 pacientes com 

cardiomiopatia chagásica crônica foram incluídos. Os pacientes foram submetidos ao programa de 

reabilitação cardíaca, envolvendo 8 meses de atividade física supervisionada em 3 sessões semanais 

de 60 minutos cada, além de aconselhamento nutricional e farmacológico mensais. 

Foram avaliadas a capacidade funcional, através do teste cardiopulmonar de exercício, a força 

muscular respiratória, pela manovacuometria, a composição corporal, por antropometria e pregas 

cutâneas, a função cardíaca, por ecografia, a qualidade de vida, através do questionário Minnesota 

Living with Heart Failure, e o perfil metabólico, por exames laboratoriais. 

Ocorreram dois eventos adversos e nenhum grave. Aos 4 meses de intervenção, foi observada 

melhora da capacidade funcional (P = 0.02), a qual não se manteve ao fim do estudo. Dos 12 

incluídos, 7 concluíram o estudo, apresentando melhora, ao fim da intervenção, da fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo (FEVE) (P = 0.02), e da força muscular respiratória (P < 0.001).  



19 

    

DISCUSSÃO 

 

Benznidazol e nifurtimox (nitroderivados) 

Benznidazol e nifurtimox são as drogas mais utilizadas para o tratamento da doença de 

Chagas em sua forma aguda, apresentando eficácia de cerca de 80% a 90%.17 Porém, além dessas 

medicações apresentarem efeitos colaterais importantes e terem restrita disponibilidade, a fase aguda 

de infecção pelo T. cruzi é geralmente assintomática ou oligossintomática, sendo raramente 

diagnosticada, o que limita as possibilidades de tratamento precoce.17 

O uso de benznidazol e nifurtimox nas formas crônicas da doença de Chagas foi descrito em 

uma série de estudos. Diversos trabalhos já mostraram que o uso dessa medicação em pacientes com 

a forma indeterminada da doença pode reduzir a taxa de desenvolvimento de cardiomiopatia 

chagásica crônica3,4,5,6,18. Porém, existem poucos estudos avaliando a eficácia desse tratamento entre 

pacientes que já apresentam a cardiopatia estabelecida. 

O trabalho de Viotti et al. (1994)9 foi uma coorte com 201 pacientes portadores de 

cardiomiopatia chagásica crônica ou da forma indeterminada da doença de Chagas, dos quais 131 

fizeram uso de benznidazol por 30 dias, e 70 não foram tratados. Após uma média de 8 anos de 

seguimento, aqueles que foram tratados apresentaram melhor desfecho. Porém, não se tratou de 

estudo controlado, e por envolver uma população mista, os resultados de Viotti et al. podem não ser 

representativos do benefício para os pacientes que já haviam cardiomiopatia chagásica crônica à 

época do tratamento. 

Na coorte de Lauria-Pires et al. (2010)10 também foi incluída uma população mista, sendo 91 

pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica ou a forma indeterminada da doença de Chagas, 

além de um grupo controle de 41 indivíduos com sorologias negativas para o T. cruzi. Após 10 anos 

de seguimento, não houve diferença entre o grupo tratado e o não tratado. Nesse estudo, além de ser 

utilizada uma população com formas distintas da doença, a adesão terapêutica não foi garantida, e os 

resultados são menos robustos por se tratar de estudo não controlado. 

O estudo de maior poder nessa linha de pesquisa até o momento foi o BENEFIT (2015)7. 

Nesse ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e multicêntrico, 2.854 

pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica foram incluídos. Destes, 1.431 foram tratados com 

benznidazol, e 1.423 receberam placebo. A terapia com benznidazol reduziu a taxa de detecção 

parasitária, mas não esteve associada a benefício clínico em 5 anos de seguimento. Dessa forma, as 

evidências mais fortes atualmente sugerem que o tratamento com as drogas tripanocidas utilizadas 

para a fase aguda da doença de Chagas não é eficaz para a cardiomiopatia chagásica crônica. 
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Beta-bloqueadores e inibidores do eixo renina-angiotensina-aldosterona 

Os beta-bloqueadores e os inibidores do eixo renina-angiotensina-aldosterona, que incluem os 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), os bloqueadores dos receptores da 

angiotensina (BRA), e os mais novos inibidores da renina, são medicações que fazem parte do 

esquema padrão de tratamento para a insuficiência cardíaca, com comprovada redução de 

mortalidade. Acredita-se que seus efeitos se devam principalmente à redução da pressão arterial e do 

remodelamento cardíaco deletério2. 

 Para avaliar a eficácia dessas medicações especificamente na cardiopatia de etiologia 

chagásica, Botoni et al. (2007)12 realizaram um ensaio clínico randomizado de fase 2, duplo-cego e 

controlado por placebo, no qual 42 pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica crônica foram 

incluídos: 20 no grupo de tratamento, 19 no grupo placebo, e 3 perdas. Ambos grupos receberam 

tratamento de inibição do eixo renina-angiotensina-aldosterona, com enalapril e espironolactona, 

sendo posteriormente inserido carvedilol (beta-bloqueador) ou placebo.  

Com o tratamento de inibição do eixo renina-angiotensina-aldosterona com enalapril e 

espironolactona, houve melhora clínica e da qualidade de vida dos pacientes, em comparação ao 

nível de base à inclusão no estudo. Entre os pacientes com fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(FEVE) abaixo de 45% à inclusão, esta também apresentou melhora estatisticamente significante 

com o esquema de inibição do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Houve uma tendência à melhora 

da fração de ejeção do ventrículo esquerdo no grupo que recebeu carvedilol em comparação ao grupo 

placebo, porém esta não foi estatisticamente significante. 

No estudo de Issa et al. (2010)13, foi feita uma subanálise dos dados de 68 portadores de 

cardiomiopatia chagásica crônica incluídos no estudo REMADHE19. Esse estudo foi originalmente 

desenhado para avaliar a eficácia de um programa de educação e monitoramento visando aumentar a 

adesão terapêutica de pacientes com insuficiência cardíaca. Apesar de não ter sido projetado para 

avaliar a eficácia da terapia beta-bloqueadora, os resultados descritos foram obtidos a partir de 

análise estatística adequada, com métodos de regressão avaliando riscos proporcionais. 

A subanálise buscou comparar a ocorrência de morte ou necessidade de transplante entre os 

pacientes que receberam beta-bloqueador (24) ou não (44). A ocorrência de desfechos desfavoráveis 

foi significativamente maior entre os pacientes que não receberam beta-bloqueador, os quais tiveram 

sobrevida menor, enquanto os pacientes que receberam a droga apresentaram maior sobrevida, 

equiparável à de pacientes com outras etiologias de insuficiência cardíaca. 

O terceiro estudo que avaliou a eficácia dos beta-bloqueadores foi o de Bestetti et al. (2011)14. 

Nesta coorte, 231 pacientes com cardiomiopatia chagásica crônica foram incluídos. Destes, cerca de 

metade realizava uso de beta-bloqueador (metoprolol ou carvedilol), enquanto a outra metade não. 

Após 19 meses de seguimento, foi observado que o uso de beta-bloqueador teve associação negativa 
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com mortalidade. Entre os pacientes mais graves, NYHA IV, os que vinham em uso de carvedilol em 

doses acima de 9.375 mg ao dia tiveram mortalidade notadamente reduzida, em comparação àqueles 

sem uso de carvedilol ou usando doses baixas. 

Com base nesses estudos, tanto a terapia de inibição do eixo renina-angiotensina-aldosterona 

quando a terapia com drogas beta-bloqueadoras parecem ser benéficas para os pacientes portadores 

de cardiomiopatia chagásica crônica. É possível que o benefício da terapia beta-bloqueadora não 

tenha sido demonstrado no estudo de Botoni et al. (2007)12 devido ao curto período de seguimento, já 

que os principais benefícios conhecidos dessa terapia são na sobrevida a longo prazo. 

 

 

Transplante de medula óssea e G-CSF 

O transplante de medula óssea vem sendo estudado como uma potencial terapia para 

cardiopatias, sob a hipótese de que as células-tronco transplantadas poderiam auxiliar no reparo 

tecidual do miocárdio, através de regeneração celular e imunomodulação. Estudos prévios indicam 

possíveis benefícios do transplante de medula óssea na recuperação de tecido após infarto agudo do 

miocárdio, porém o nível evidência ainda é fraco20,21,22. 

O G-CSF (fator estimulante de colônias de granulócitos) é uma citocina que induz a 

mobilização de células-tronco da medula óssea para a periferia, as quais podem se diferenciar em 

cardiomiócitos23. Trata-se de uma medicação segura e já utilizada na prática clínica 

oncohematológica, que em modelos experimentais de cardiomiopatia chagásica crônica levou à 

redução de miocardite e fibrose, além de melhora das arritmias e do desempenho ao teste de 

caminhada24. O G-CSF também foi capaz de promover imunomodulação, com redução de citocinas 

pró-inflamatórias (IFN-γ e TNF-α) e fatores de adesão endoteliais, assim como ao aumento da 

população de linfócitos T regulatórios e IL-10, em modelos animais de cardiopatia chagásica 

crônica25. Em humanos, houve benefício no tratamento de pacientes portadores de cardiopatia 

isquêmica com G-CSF23. 

Seguindo essas linhas de pesquisa, Vilas-Boas et al.11,15 realizaram um ensaio clínico não 

controlado de fase 1, para avaliação do tratamento da cardiomiopatia chagásica crônica através da 

administração intracoronariana de células-tronco autólogas e injeções diárias de G-CSF por 30 dias. 

Foram incluídos 28 pacientes que estivessem sintomáticos apesar do tratamento padrão otimizado 

para insuficiência cardíaca.  

A terapia com transplante de células-tronco e G-CSF mostrou-se segura na cardiomiopatia 

chagásica crônica. Acerca da eficácia, foi observada melhora 2 meses após o tratamento em diversos 

parâmetros: no desempenho no teste de caminhada de 6 minutos, na fração de ejeção do ventrículo 
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esquerdo, na qualidade de vida, na classe funcional NYHA e nos níveis séricos de sódio. Os 

resultados se mantiveram 6 meses após o tratamento, com exceção dos níveis séricos de sódio. 

Apesar dos resultados favoráveis, deve-se ressaltar que por se tratar de estudo de fase I, com 

N pequeno, não controlado e sem cegamento, os dados de eficácia não podem ser considerados 

robustos, sendo necessários estudos maiores e controlados para melhor esclarecimento do papel 

terapêutico do transplante de medula óssea para a cardiomiopatia chagásica crônica. Além disso, é 

relevante que sejam feitos estudos avaliando o transplante de medula óssea e a terapia com G-CSF de 

maneira isolada, a fim de avaliar a eficácia de cada componente do tratamento.   

 

 

Reabilitação cardíaca 

A reabilitação cardíaca consiste na realização de programas de atividade física e reeducação 

de estilo de vida, com o intuito de melhorar a função cardíaca em pacientes cardiopatas. Essa 

abordagem terapêutica vem sendo estudada como opção para pacientes com insuficiência cardíaca, 

havendo evidências de redução de mortalidade e da taxa de hospitalizações, além de melhoria na 

qualidade de vida26,27,28.  

Seguindo essa linha de pesquisa, Mediano et al.16 desenvolveram um ensaio clínico não 

controlado de fase 1 com 12 pacientes portadores de cardiomiopatia chagásica crônica, que foram 

submetidos a um programa de reabilitação cardíaca durante 8 meses, o qual consistia de atividade 

física em 3 sessões semanais de 60 minutos cada, além de aconselhamento nutricional e 

farmacológico mensal. 

Sete pacientes concluíram o estudo, apresentando melhora da fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo (FEVE) e da força muscular respiratória, avaliada por manovacuometria. Aos 4 meses de 

intervenção, foi observada melhora da capacidade funcional, a qual não se manteve ao fim do estudo. 

Esses resultados, apesar de preliminares por se tratar de um estudo não controlado e de fase 1, 

apontam para um possível benefício da reabilitação cardíaca para a cardiomiopatia chagásica crônica, 

sendo necessária a realização de estudos maiores para verificação dessa hipótese. 
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CONCLUSÕES 

 

 
1. Os nitroderivados utilizados no tratamento da fase aguda da doença de Chagas não se 

mostraram eficazes para a cardiomiopatia chagásica crônica estabelecida.  

2. A terapia com beta-bloqueadores e inibidores do eixo renina-angiotensina-aldosterona, 

importada do tratamento padrão para insuficiência cardíaca, mostrou benefício na cardiopatia 

chagásica crônica.  

3. O tratamento com transplante de células tronco e G-CSF (fator estimulador de colônias de 

granulócitos), assim como a terapia de reabilitação cardíaca, podem ter resultados favoráveis 

na cardiopatia chagásica crônica, porém são necessários estudo de maior porte para avaliação 

de eficácia. 
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ANEXO 1: Artigos pré-selecionados e não incluídos na revisão sistemática. 

 

Autor/ano Título Justificativa 

Gallerano RR; Sosa RR. 

/ 2000 

Interventional study in the natural evolution 

of Chagas disease. Evaluation of specific 

antiparasitic treatment. Retrospective-

prospective study of antiparasitic therapy 

O artigo apresenta-se 

apenas como resumo, 

não sendo possível 

identificar o texto na 

íntegra em busca online 

ou no site da revista na 

qual consta a publicação. 

Lana MD et al. / 2009 Clinical and laboratory status of patients 

with chronic Chagas disease living in a 

vector-controlled area in Minas Gerais, 

Brazil, before and nine years after treatment 

À leitura integral, o 

artigo não preenche os 

critérios de inclusão, por 

não relatar desfechos 

referentes à função 

cardíaca. 

Fragata-Filho AA et al. / 

2016 

Evaluation of Parasiticide Treatment with 

Benznidazol in the Electrocardiographic, 

Clinical, and Serological Evolution of 

Chagas Disease 

À leitura integral, o 

artigo não preenche os 

critérios de inclusão, 

pois apenas pacientes 

com a forma 

indeterminada da doença 

de Chagas foram 

incluídos. 

Bocchi EA et al. / 2010 Granulocyte-colony stimulating factor or 

granulocyte-colony stimulating factor 

associated to stem cell intracoronary 

infusion effects in non ischemic refractory 

heart failure 

À leitura integral, o 

artigo não preenche os 

critérios de inclusão, 

pois não estão descritas 

as etiologias da 

insuficiência cardíaca 

dos pacientes incluídos 

no estudo. 

 

  

 


