
RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Após o controle da 
transmissão da doença de Chagas, o desafio é oferecer 
assistência aos chagásicos que estão envelhecendo com 
maior probabilidade de desenvolverem doenças asso-
ciadas. O objetivo deste estudo foi avaliar a associação 
entre essa doença infecciosa e enfermidades crônico-de-
generativas.
MÉTODO: Foram avaliados os prontuários médicos 
de chagásicos matriculados em serviço de referência 
(Ambulatório do Grupo de Estudos em Doença de 
Chagas do Hospital de Clínicas da Universidade Esta-
dual de Campinas), no período de 1980 a 2006, quanto 
à forma clínica da doença, presença de comorbidades 
e sexo.
RESULTADOS: Encontraram-se dados de 2.497 pacien-
tes. Verificou-se que 1.592 (63,8%) apresentavam algum 
tipo de doença associada, sendo a mais comum a hiper-
tensão arterial (20,6%), seguida por outras infecções 
crônicas (2%), cardiopatias de outra etiologia (0,9%), 
hepatite crônica (0,5%) e diabetes mellitus (0,4%). As mu-
lheres apresentaram maior porcentagem de hipertensão 
arterial (22,8% versus 18,7%) e diabetes mellitus (0,8% 
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versus 0,07%), enquanto os homens apresentaram mais 
infecções crônicas (2,5% versus 1,5%) e hepatite crônica 
(0,7% versus 0,2%). 
CONCLUSÃO: Constatou-se elevada associação entre 
doença de Chagas e outras doenças crônicas, destacando-
se a hipertensão arterial, particularmente nas mulheres. 
Isso pode acarretar deterioração em nível do aparelho 
cardiovascular, o que exige especial atenção dos serviços 
de saúde que assistem a esses pacientes.
Descritores: Comorbidades, Doença da Chagas, Enve-
lhecimento, Sexo.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: After the control 
of  the T. cruzi transmission the next step is to follow the 
infected persons in process of  ageing with a greater pos-
sibility of  developing other chronic diseases. This study 
intended to evaluate the clinical characteristics of  Cha-
gas’ disease associated with other chronic infirmities.
METHOD: It was collected the data about clinical form, 
associated diseases and sex through the review of  the 
medical records of  chagasic patients registered in a Refe-
rence Ambulatory from the University Hospital of  Cam-
pinas, Brazil. 
RESULTS: Among 2,497 records it was observed that 
1,592 (63.8%) presented associated diseases in the mo-
ment of  their registration and the most common was 
arterial hypertension (20.6%), followed by other chro-
nic infections (2%); cardiac diseases not due to T. cruzi 
infection (0.9%); chronic hepatitis (0.5%) and diabetes 
(0.4%). Female patients presented higher percentage 
of  arterial hypertension (22.8% vs. 18.7%) and diabe-
tes (0.8% vs. 0.07%) and male patients presented more 
chronic infections (2.5% vs. 1.5%) and chronic hepatitis 
(0.7% vs. 0.2%).
CONCLUSION: The association of  Chagas’ disease 
with other chronic infirmities was elevated, particularly 
in the female patients. The most common related disea-
se was arterial hypertension what can contribute to the 
cardiovascular deterioration. It indicates that chagasic 
patients request special attention in the health assistance 
system, particularly the women. 
Keywords: Ageing, Comorbidities, Chagas’ Disease, 
Gender.
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INTRODUçãO

Uma vez erradicada a transmissão vetorial e transfusional 
da doença de Chagas1,2, desaparecem os casos agudos e 
decresce o número de indivíduos mais jovens acometidos1. 
Porém, mesmo após a aplicação de significativas medidas 
de controle da transmissão dessa doença, ela continua a re-
presentar importante causa de mortalidade e morbidade no 
Continente Sul-Americano3-5.
No Brasil, resta o desafio de prestar assistência a milhões 
de infectados na sua fase crônica. Grande proporção desses 
indivíduos, ou já se encontram na terceira idade, ou se tor-
narão idosos em futuro próximo, situação que os predispõe 
à associação com outras doenças crônicas, particularmente 
no que se refere às doenças cardiovasculares.
A associação da doença de Chagas ao processo de envelhe-
cimento dos seus portadores merece especial ênfase. Soma-
do ao declínio que ocorre com o avanço da idade, o proces-
so de envelhecer com essa doença pode ter especificidades 
que precisam ser mais conhecidas1,5.
A associação frequente de doenças crônicas acarreta de-
manda expressiva por serviços de saúde e medicamentos, 
predispondo a inúmeros riscos. Também a associação entre 
Chagas e outras doenças crônicas pode incrementar a mor-
bimortalidade e piorar a qualidade de vida daqueles que se 
encontram nessa condição desfavorável6-8.
Sendo assim, buscou-se avaliar a ocorrência, bem com as ca-
racterísticas clínicas da associação de doenças crônico-dege-
nerativas em chagásicos crônicos nos diferentes períodos de 
funcionamento de um serviço de referência vinculado ao Hos-
pital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas.

MéTODO

Foram avaliados os prontuários de pacientes chagásicos 
matriculados no Ambulatório do Grupo de Estudos em 
Doença de Chagas (GEDoCh) do Hospital de Clínicas da 
Universidade Estadual de Campinas, correspondendo ao 
período de matrícula nesse serviço de referência que se es-
tendeu de 1980 a 2006.
Todos os pacientes incluídos nesse Ambulatório foram en-
caminhados de serviços de Atenção Primária, ou de outros 
ambulatórios vinculados ao mesmo hospital. Todos tive-
ram o diagnóstico confirmado através de pelo menos duas 
provas sorológicas e/ou pela confirmação do achado do pa-
rasita em sangue circulante.
Foram considerados os diagnósticos de doenças crônicas, 
confirmados e registrados no prontuário na data de ma-
trícula no Ambulatório do GEDoCh. Avaliou-se, ainda, a 
forma clínica da doença de Chagas apresentada pelos pa-
cientes na data da matrícula no Ambulatório do GEDoCh, 
conforme a classificação descrita a seguir9:
I – Pacientes na forma crônica (FC) indeterminada (indi-
víduo assintomático; exame clínico normal; eletrocardio-
grama em repouso, estudo radiológico do tórax, esôfago e 
cólon normais);
II – Pacientes na forma cardíaca com alterações de ritmo 
e/ou distúrbio de condução, mas sem queixa de dispnéia 

relacionada aos esforços e/ou aumento da área cardíaca;
III - Pacientes na FC cardíaca com queixa de dispnéia aos 
esforços e/ou aumento da área cardíaca;
IV – Pacientes na forma crônica digestiva;
V – Associação de II e IV;
VI – Associação de III e IV.  
Nesse estudo, consideraram-se também as variáveis sexo do 
paciente e o período em que foi efetivada a matrícula no 
Ambulatório do GEDoCh, ou seja, primeiro período: 1980 
a 1995; segundo período: 1996 a 2006.
Utilizou-se o programa SAS (Statistical Analysis System 
v.6.12 of SAS Institute Inc., 1996) para análise estatística 
dos dados. O teste do Qui-quadrado foi usado para a apre-
ciação dos achados relativos às características clínicas dos 
pacientes nos diferentes períodos, bem como para avaliar a 
ocorrência de comorbidades em homens e mulheres porta-
dores de doença de Chagas. O nível de significância consi-
derado foi de 5% (p < 0,05). 
Foram tomados os devidos cuidados quanto à utilização 
dos dados contidos nos prontuários médicos dos pacientes, 
de forma a resguardar a sua identidade, segundo os princí-
pios da Declaração de Helsinque10.

RESULTADOS

Foram incluídos, para fins de avaliação do presente es-
tudo e análise estatística, 2497 prontuários de pacientes 
chagásicos matriculados no Ambulatório do GEDoCh, 
a partir de um total de 3202 levantados (perda de 22%), 
correspondendo ao período de matrícula nesse serviço de 
referência que se estendeu de 1980 a 2006. Desses regis-
tros, 1445 (48,6%) prontuários referiam-se ao primeiro 
decênio (1980 – 1995) e 1052 (35,4%) ao segundo decênio 
(1996 – 2006). 
Avaliando os dados obtidos dentro do período analisado, veri-
ficou-se o predomínio do sexo masculino com 53,7% do total de 
pacientes matriculados. Em relação à forma clínica da doença 
na ocasião da matrícula, o resultado foi: FC I em 41,7% (1041); 
FC II em 17,9% (446); FC III em 16,6% (414); FC IV em 10,5% 
(262); FC V em 5% (124); FC VI em 7,8% (194). Houve perda 
de 0,5% desse dado nos prontuários analisados.
Confrontando-se, ainda, o registro do sexo dos pacientes 
chagásicos com a forma clínica de sua doença na data da 
matrícula, verificou-se o que consta da tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição da forma clínica da doença de Chagas de 
acordo com sexo dos pacientes. 

Formas 
Clínicas

Sexo
Feminino

Sexo
Masculino

Valor 
de p

FC I 405 (35%) 632 (47,2%) 0,0001
FC II 182 (15,7%) 265 (19,8%) 0,0280
FC III 212 (18,3%) 206 (15,4%) 0,0966
FC IV 157 (13,6%) 110 (8,2%) 0,0001
FC V 80 (6,9%) 48 (3,6%) 0,004
FC VI 92 (10,3%) 72 (5,4%) 0,0152
Sem registro 09 (0,7%) 07 (0,5%)
Total 1.157 1.340

FC = forma crônica
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Ao se confrontar a idade dos pacientes com a forma clí-
nica apresentada, verificou-se que a mediana da FC I foi 
de 40 anos; para a FC II, 45 anos; na FC III 49 anos; na 
FC IV 47 anos; para a FC V 53 anos e, finalmente, para 
a FC VI, a mediana foi de 50 anos (p < 0,05).
A mediana da idade dos pacientes chagásicos matricula-
dos no período de 1980 a 1995 foi de 43 anos, com média 
de 43,5 ± 12,9 anos; entretanto, no segundo decênio a 
mediana elevou-se para 47 anos, com média de 46,7 ± 
13,9 (p < 0,05).
Em relação ao sexo dos pacientes matriculados, no pri-
meiro período registrou-se 58,3% homens e 41,4% de mu-
lheres; já no segundo período registrou-se um incremento 
no número de mulheres matriculadas (45,4%) em relação 
ao número de homens (54,3%), porém não se registrou 
diferença estatisticamente significativa (p > 0,05).
Comparando-se os dados contidos nos prontuários ao 
longo dos dois períodos, em relação às doenças asso-
ciadas, verificou-se que, entre 1980 e 1995 houve: 35,8% 
(518) registros de pacientes sem nenhuma doença asso-
ciada; em 23,6% (341) registrou-se hipertensão arterial 
(HAS); em 13,6% (197) o registro dos dados não per-
mitia fechar o diagnóstico quanto à doença associada; 
em 1,7% (25) registrou-se alguma infecção crônica; em 
0,8% dos prontuários (12) registrou-se cardiopatia não 
associada à doença de Chagas; em 0,5% (7) registrou-
se diagnóstico de hepatite crônica; em 0,4% (6) diabetes 
mellitus (DM); além disso, 9,6% (139) dos registros mos-
travam associação de outras doenças (uma ou mais). No 
segundo período encontrou-se: nenhuma doença referi-
da em 36,7% (386) dos casos; HAS em 16,3% (172); do-
enças desconhecidas em 19% (199); doenças infecciosas 
em 2,4% (26); cardiopatia não chagásica em 0,95% (10); 
DM e hepatite crônica em 0,4% (5); outras enfermidades 
em 7,8% (82) dos casos (p < 0,05).
Confrontando-se os dados relativos às doenças associa-
das, na data da matrícula, de acordo com o sexo, foram 
encontrados os resultados que são apresentados na ta-
bela 2.

Tabela 2 – Distribuição das doenças crônicas associadas à doença 
de Chagas de acordo com o sexo dos pacientes.

Doenças Associadas Sexo 
Feminino

Sexo 
Masculino

Valor 
de p

Nenhuma 308 (28,6%) 595 (42%) 0,0000
Hipertensão arterial sistê-
mica

263 (24,4%) 250 (17,7%) 0,0416

Desconhecida 157 (14,5%) 238 (16,8%) 0,0140
Outras infecções (inclusive 
SIDA)

18 (1,6%) 32 (2,2%) 0,1174

Cardiopatias 10 (0,9%) 12 (0,8%) 0,9342
Hepatite crônica 03 (0,2%) 9 (0,6%) 0,0001
Diabetes mellitus 10 (0,9%) 1 (0,07%) 0,0000
Outras (inclusive associa-
ção de duas ou mais)

132 (12,2%) 88 (6,2%) 0,0000

Sem registro 01 (0,08%) 0
Total 1.157 1.340

SIDA = síndrome da imunodeficiência adquirida.

DISCUSSãO 

O presente estudo avaliou o perfil clínico dos pacientes 
chagásicos admitidos no Ambulatório do Grupo de Es-
tudos em Doença de Chagas do Hospital de Clínicas da 
UNICAMP, no período de 1980 a 2006. 
O predomínio de pacientes do sexo masculino (53,7%), 
entre os que foram matriculados no Ambulatório do GE-
DoCh, embora sem significância estatística, pode estar 
refletindo o maior acesso dos homens a um serviço de re-
ferência para portadores da doença de Chagas, quando 
são comparados às mulheres, em função de questões so-
cioculturais relativas à categoria gênero11. 
Além disso, também é preciso considerar a possibilida-
de dos homens apresentarem um quadro sintomatológi-
co mais rico da doença. Isso pode estar se refletindo nos 
achados da distribuição das formas clínicas da doença em 
relação ao sexo. Afinal, o presente estudo também mos-
trou maior proporção de homens com a forma cardíaca 
da doença, caracterizada por distúrbios de ritmo e condu-
ção; entretanto, o mesmo não se verificou em relação aos 
que tinham a forma miopática da doença. Tal achado está 
parcialmente em consonância com o que foi observado, 
anteriormente, por Barretto e col.12 que observaram que 
o sexo masculino está associado à maior risco de desen-
volver-se a forma cardíaca da doença de Chagas. A maior 
prevalência da cardiopatia miopática entre as mulheres 
desse grupo pode, também, ser associada ao fato de que 
elas têm menor acesso ao atendimento em um hospital 
universitário, sendo encaminhadas em função de mani-
festações sintomatológicas mais graves11, como o que se 
verifica nessa forma da doença de Chagas.
É importante ressaltar, também, que quando se conside-
rou a cardiopatia chagásica na forma miopática, tanto 
isolada como associada às alterações digestivas, verificou-
se que as mulheres apresentavam essa manifestação em 
maior proporção que os homens. Entretanto, em relação à 
forma cardíaca na qual aparecem distúrbios de condução 
e/ou ritmo, tanto de forma isolada como associada com 
manifestações digestivas, a proporção de mulheres foi li-
geiramente inferior a dos homens.
Por outro lado, entre as pacientes do sexo feminino, tam-
bém se verificou predominância da forma clínica digesti-
va, tanto isolada, como associada às manifestações cardí-
acas. Essa associação entre a forma digestiva da doença de 
Chagas e o sexo feminino já foi registrada por Rezende13, 
no que se refere às formas mais leves do megaesôfago, em 
estágio anterior à dilatação da víscera. Entretanto, não 
foi objeto desse estudo a avaliação do estágio de acome-
timento dos portadores da forma digestiva da doença de 
Chagas.
A categoria gênero também pode estar vinculada ao acha-
do de maior prevalência de doenças associadas entre as 
mulheres do que entre os homens (p = 0,000). Entre es-
sas, destaca-se a hipertensão arterial, o que também faz 
pensar na relação entre condição social adversa e mani-
festações clínicas mais graves. Além disso, essa associa-
ção entre duas doenças que acarretam lesão ao miocárdio 
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também pode contribuir, ao menos em parte, para o acha-
do de uma proporção maior de mulheres chagásicas com 
a forma miopática da cardiopatia chagásica, conforme já 
demonstrado na literatura14.
Considerando-se, ainda, as formas clínicas de apresen-
tação da doença de Chagas, à época da matrícula no 
serviço, houve predomínio da forma indeterminada nos 
dois períodos avaliados (42,4% e 40,6%, respectivamen-
te), diminuindo a sua ocorrência no segundo período de 
matrícula, acompanhada do aumento da forma cardíaca. 
Em outro estudo sobre o perfil clínico-epidemiológico de 
pacientes chagásicos seguidos em serviço de referência, a 
forma cardíaca foi a apresentação clínica mais encontra-
da15. Entretanto, nas áreas endêmicas também se registra, 
habitualmente, um predomínio da forma indetermina-
da16. O crescimento da proporção de cardiopatas entre os 
matriculados no Ambulatório do GEDoCh, ao longo do 
tempo, provavelmente pode ser associado ao fato de que 
um contingente progressivamente maior de portadores 
da forma indeterminada, que apresenta caráter eviden-
temente benigno16, está sendo assistido nos serviços de 
Atenção Primária e não nos serviços terciários, confor-
me recomendação para assistência ao chagásico crônico17. 
Esse achado também pode ser relacionado ao progressivo 
envelhecimento dos portadores dessa doença, conforme 
constatado nesse estudo e na literatura2.
A evolução da faixa etária dos pacientes matriculados 
mostrou diferença significativa entre os dois períodos 
considerados no estudo, com média de 43,5 ± 12,9 anos 
no primeiro, em confronto com uma média de 46,7 ± 13,9 
anos no segundo período (p < 0,05). Esse dado pode ser 
vinculado ao crescimento da proporção de portadores da 
forma cardíaca da doença, entre os que são admitidos no 
GEDoCh. Tal interpretação também se associa ao achado 
de que a mediana das idades vai aumentando, à medida 
que a forma clínica torna-se mais grave (de 40 anos na FC 
I para 49 anos na FC III). Essa verificação confirma o que 
já se documentou na literatura, a respeito do caráter evo-
lutivo da doença de Chagas, além de refletir o progressivo 
envelhecimento dos seus portadores, na medida em que se 
interrompe a transmissão da doença2. 
A hipertensão arterial é o achado mais frequente associa-
da à doença de Chagas vem de encontro com dados da 
literatura. Como já se registrou6,14,15,18, a associação des-
sas duas doenças é bastante comum, e deve aumentar, à 
medida que o contingente de chagásicos crônicos idosos 
também aumenta. Por outro lado, o aumento da frequên-
cia de doenças infecciosas crônicas, que se observou no se-
gundo decênio deve-se, provavelmente, à associação entre 
doença de Chagas e SIDA19. 

CONCLUSãO

Os achados do presente estudo estão em consonância com 
outros relatos da literatura que permitem inferir que há 
uma evidente tendência ao envelhecimento dos pacien-
tes chagásicos2, o que se pode constatar em um serviço 
de assistência referenciada. O processo de envelhecimento 

desses pacientes tende a se acompanhar de um aumen-
to de doenças associadas6,8, dando-se especial destaque 
à hipertensão arterial pelo potencial mórbido que essa 
associação apresenta em relação ao aparelho cardiovas-
cular14. Além disso, o estudo apresenta evidências de que 
as mulheres portadoras de doença de Chagas podem ser 
encaminhadas a um serviço de referência em função de 
um quadro clínico mais grave, com maior probabilidade 
de apresentarem comorbidades, o que seguramente exige 
maior atenção por parte das equipes de saúde que pres-
tam assistência a essas pacientes. 
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