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MÉTODO 
Trata-se de um estudo descritivo e transversal, ao qual fizeram 

parte 114 fichas de pacientes atendidos no laboratório de 

pesquisa em doença de chagas entre março de 2017 a maio de 

2018. Foi avaliado o perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, 

triglicerídeos) as medidas de circunferência abdominal e o índice 

de massa corporal (IMC).  

 

A doença de Chagas é uma parasitose causada pelo protozoário 

flagelado Trypanosoma cruzi, da família Trypanosomatidae. 

Dentre as formas de infecção se destaca a vetorial, por meio de 

insetos hematófagos, além da transmissão oral, transfusão 

sanguínea e vertical. É uma afecção crônica negligenciada, com 

elevada morbimortalidade. Estima-se que cerca 2 milhões de 

brasileiros estejam infectados por T. cruzi. Assim, alterações 

lipídicas na população tornaram-se possíveis fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, em especial quando associados 

ao diabetes mellitus, hipertensão e tabagismo.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A partir do exposto, observou-se uma alta prevalência de alterações 

antropométricas e no perfil lipídico, o que pode culminar no aumento dos 

riscos de CV. De forma a ressaltar a importância do seguimento 

farmacoterapêutico das pessoas atendidas pelo programa, por  meio de 

atendimentos periódicos, aos quase busca-se orientar e avaliar o pacientes, 

a fim de prevenir esses riscos CV.  

CONCLUSÃO 

A prevalência de alterações de natureza lipídica e metabólica foi 

significativa nesta população de chagasícos, em especial no sexo feminino. 

A primeira consequência visível das mudanças de estilo de vida pode ser 

observada nas alterações antropométricas da população, onde se 

observam alterações no IMC e na circunferência abdominal. O mesmo é 

evidenciado na literatura, onde se destaca que 70% da população 

chagásica da forma indeterminada apresenta sobrepeso/obesidade. Outro 

aspecto importante foi a alteração do perfil lipídico, o que está associada 

ao aumento do tecido adiposo, particularmente o visceral, sendo esse 

responsável por importantes alterações metabólicas, que podem acarretar 

na propensão em desenvolver outras enfermidades.  
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